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ভুমিক। 

মধ্যশিক্ষা পর্ধৎ সম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিচ্যালয়ের ইতিহাস- 

পাঠোব যে সংশোধন, সংযোজন ৪ পরিবঙ্ূন করিয়াছেন, তাহ। লক্ষ্য করিবার 

মতো।। কথা উঠিতে পাবে, ইতিহাসের আবাব পরিবর্তন কি? পরিবর্তন 

বলিতে এখানে অবশ্যই খিষয়নস্ত্ব কোন পরিবাঠন বুঝ্াইতেছে না। তবে 

(বষয় এক-উ হইলেও তাহ। পৃড়িণার, জানিবার ও শিখিবার পদ্ধতির পরিবর্তন 
হুইতে পারে। কোন্ বিষে কতটুকু গুকত্ব দেওয়া উচিত, কিভাবে *তাহার 

বিবরণ দেওয| বার্নীঘ, নৃঙন ইতিহাস-পাঠ্যে তাহাই ইঙ্গিত করা হুইয়াছে। 

প্রতোক বিষয়েস পৃষ্ঠাসংখ্যা নিদেশ করিয়া এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে 

( “বিষয়ন্থচী' দ্রব্য )1 ইহ] লক্ষা কবিলে দেখা যাইবে যে রাজবন্তাস্তের 

কাঠাম যতদুন সম্ভব সধপ ও সংক্ষিপ্ূু করিয়া, সামাজিক-সাংস্কতিক ইতিহাসের 

লৌকিক ধারার উপণ বিশেষ গুকাহধ দেওয়। হইয়।ছে। পাঠা বিষয় সা ইত্রিশটি 
অধ্যায়ে ভাগ কণা হইযাছে। রাজবুত্রান্বকে পবভেদে খুব ছোট ছোট 

অধ্যায়ে ভাগ কব! হইয়াছে এবং যে-সব বিশয় ছাত্র-ছাজীদের সবিস্তারে 

জানাব প্রয়োজন ন।ই, মেঞ্লি সু ইতিহাসের ধাব1 বুঝিবার জন্য যেটুকু জান। 

প্রয়োজন সেইতাবেই দেওয়া হইয়াছে। 

এককথায় বঙ্গ! যায, ইতিহামের খুটিনাটি সন-তারিখ। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ- 

ুস্তান্তের যথেষ্ গুকত্ব থাকিণেও, কিশের-ব্য়সের শিক্ষার্থীদের কাছে গোড়াতে 

তাহা খুব ধড় কণিয়া তুলিম। ধরা প্রয়োজন নাই । মোটামুটি ইতিহাসের ধারা- 
বাহিকতা খস্ডা আকারে (০80110) জানিলেই চলিবে । তবে এই খসড়াটুকু 

শিক্ষার মধো কোন ফাক বা গলদ থাক। ঠিক নহে, তাহার সন-ভারিখের বন্ধনও 
দুঢ় হওয়া কাম্য। ইতিহাসের পরবান্তরের বাকগগুলিও বিশেষভাবে জান। আবশ্যক। 

ইহার উপর ভিত্তি করিয়] ছাত্র-ছাত্রীরা ঘি ভারতের জনসম।জের ও সংস্কৃতির 
ইতিহাসের ধারাটি আয়ন্ত করিতে পারে, তাহা! হইলে প্রকৃত ইতিহাস কি তাহ! 

তাহার! বুঝিতে পারিবে, এবং ইতিহাসের প্রতি অন্থরাগীও হুইবে। মনে হয় 

এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নূতন ইতিহান-পাঠা রচিত হুইয়াছে এবং ঘথামস্তব এই 

গ্রন্থে সেই লক্ষাটিকে সযদ্ধে ও সাবধানে অগ্রসরণ কর! হুইয়াছে। 



নৃতন সিলেবাসে ঠিক ধেভাবে পাঠাবিষয় অধ্যায়তেদে উল্লেখ 
হইয়াছে, গ্রতযেক অধ্যায়ের পাদদেশে তাহ উদ্ধৃত হইয়াছে । উদ্ধৃত করা 

কারণ, ইহ1 চোখেহ সামনে থাকিলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী সকলেরই 
পাঠনিয়নত্রণের স্থুবিধ। হইবে । কোন্ বিষমের জন্য কত পৃষ্ঠা আলোচন। মধ্যশিক্ষা 
পধৎ নিদেশ কবিযাছেশ, তাহা বিষযন্চীতে প্রতোক অধায় ও বিষয়ের 

পাশে বক্ষণীর মো উল্লেখ করা হইযাছে। ইহ! একেবারে সঠিক হওয়া 

সম্ভব না হইলেও, ঘণ!সন্তব এই নিদেশই পালন কর] হইয়াছে । এই পৃষ্ঠা- 
ংখার নিদেশ ইত মোটামুটি বুঝ! যাইবে, কোন্ বিষয়ের কতটুকু বিস্তার 

ব৷ বিশদ বাখ্য। বাঞ্চনীয় | 

এই পাঠানইখানি লেখাণ ব্যাপারে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বীণা ঘোষ এম. এ. 

বি. টি. ( ইতিাসের সিনিয়র শিক্ষিকা, নুপেন্নাথ উচ্চমাধ্যমিক বালিক। 
বিছ্ভালয়, টালিগঞ্ ) আমাকে মকলরণমে সাহাধা করিয়াছেন। তীহাকে 

ইহার "সহযোগী লগক ও পা যায । কেবল লেখাব সশাইল বা ভঙ্গি যাহাতে 

একরকম ইয সেহকাপণে 'আগাগোড। ইসা আমি নিজে লিখিয়াছি | 

৪৭/৩ যাদবপুর সেন্ট প্োড বিনয় ঘোষ 

কলিকাতা-৩২ 

অগ্রহাষণ ১৩৬২। 

দ্বিন্তীয় সংস্করণ 

দ্বিতীয় সংঞ্ণণে কমেকটি শিষম সংশোধন ও সংযোজন কব হইয়াছে । 

কয়েকটি নতন চিত্র ৪ সন্নিবেশিত হইয়াছে | 

অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ । বিনয় ঘোখ 
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প্রথম অধ্যায় 

ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাস 
মানের সমাজ, বাষ্ু, সভাতা ও সংস্কতিব ইতিহ।স প্ররুতির মঠিত মান্তষের 

সংগ্রামের উতিহাস। ভতিহাসেব নাক মান্ধ, আগ তাহাব ধঙ্গমঞ্চ প্রকৃতি। 

কখায বলে মাষেব যেমন ঢুইটি চোখ, ইতিঠাসেন ৪ তেমনি দুইটি চোখ আছে। 

একটি চোখ গোল (06010810195), আধ একটি চোখ কালক্রম 

( 01/1009091085 )। এই দ্ষ্টটি চোখ দিশা পথ দেখিয়া ইতিহাস আগায়! 
চলে। অথাং এই দুইটি বিষ যেন ইতিহাসের দুইখানি পা, এবং এই দুইটি 
পা'যষেব উপব ভর দ্িঘা মাম্থসেব ইতিহাস হাটিয়া চলে। 

ভূগোল ও ইতিহাস 

মৃত, অতীতের দিকে আমধা ফিশিয়] যাইন তত দেখিতে পাইব মানুষ কত 
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২ ভারতজনের ইতিহাস 

সহিত অবিরাম সংগ্রাম কথিয়া মান্য যে কেবল বাচিবার ও উন্নতি করিবার 
কপাকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে তাহা নহে, এই সংগ্রামের ফলে সে বাহিরের 
প্ররুতিকে বালাইয়াছে, নিজেও বদলাইয়াছে। পাহাড অঞ্চলের মান্ষ, নদীবহুল 
অঞ্চলের মান্য, বনা কীর্ণ দেশের মান্য, মকভমির মান্তুঘ, সাগরদ্বীপেব মানুষ, 
শীশপ্রধান ?9 গ্রীন্মপ্রধান দেশের মানুষ পরিবেশের ভিন্নতার জন্য বিচিত্র সমাজ 
€ সভাতা। গড়িয়া তুলিযাছে। 

গ্রীস ও ইংলগ্ড। দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রাস 9 ইংলগডেৰ কথা এখানে 
উল্লেখ কর] যাইতে পাবে । গ্রীসের চাবিদিকে ও মধাখানে পাহ।ড়-পবত এবং 

করিশ্বিয়নান উপসাগর দুইভাগে দেশটিকে ভাগ কবিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতি 
নিজেই যেন গ্রীসে এক্যের পথে বাধা হ্যা দাডাইযাছে । ইতিহাসে ও তাই 

হইয়াছে দেখা যায়, "গ্রীল ক্ষু৫ ক্ষুদ্র নগব-রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পরম্পন বিরোধ- 

বিবাদ কখিয়াছে। কিন্ত গ্রামে তিনিক বেইঈটন কবি বহিয়াছে ভূমধালাগর, 

তাহাব ফলে গ্রীকবা নৌবিগ্যায় ও বাশিজো কুশল হইযাছে, এবং সমুদ্রপথে 

দেশ-বিদেশেব সহিত সংস্কৃতিবণ্ড লেনদেন কবিয়াছে । ইংলগ সমুদ্রবেষ্টিত একটি 

ত্বাীপের মতো! বশিয়! ইংবেজ জাতি যেবকম সমুদ্মুখা হইয়াছে, বোধ হয় 
ইউরোপের আর কোন জাতি ঠিক তেমনটি হয নাই। নৌবলই ইংহবজদের 
প্রধান বল, এবং বৈদেশিক বাণিজা অন্যতম অবলঙ্গন। 

ভারতের প্রাককাতিক বৈশিষ্ট্য 

ভারতবর্ষ একটি বিশাল মহাদেশের মতো প্রাকৃতিক বৈচিত্রোরও তাহার 

অন্ত নাই। প্ররৃতিবিদ্ ও তৃবিদরা কেহ কেহ ভাবতবর্ধকে প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের 

দিক দিয়া তিনটি প্রধান অঞ্চলে, কেহ বা চারটি ও পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ 
করিয়াছেন। তিনটি প্রধান 'অঞ্চলের মধো প্রথমটি উত্তরের হিমালয় পর্বতের 

বিশাল প্রাচীর, ছিতীয়টি তাহাব তলায় বিস্তৃত সমতলভূমি যাহার উপর দিয়া 

সিন্ধু গঙ্গা ত্রদ্দপুত্র নদনদী বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়। বহিয়া গিয়াছে । 

ইছাকে উত্তরভারতের সমতৃমি বগা হয়, অথব! 'ইন্দো-গাঙ্গেয্' সমভৃমি। 
তৃতীয়টি উপন্বীপ-ভারতের বিরাট মালতৃমি। এই তিনটি প্রধান অঞ্চলকে 
পাঁচটি অঞ্লেও এইতাবে ভাগ করা যায় £ 



ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাস ৩ 

১। হিমালয়ের পাবতা অঞ্চল। 

২। সিন্ধু-গঙ্গা-ত্রহ্পুত্র প্রবাহিত সমতমি | 

৩। ইহার দক্ষিণে বিদ্বা-সাতপুবা পবতমালা পধস্ত প্রসাবিত উচ্চমালতৃমি, 

আবাবল্লী পাহাড়ের পৃবদিক হুইতে ছোটনাগপুব ৪ বিহানের মধ্য দিয়া 

বাজমহল পাহাড পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। 

৪। ইহাব দক্ষিণে পশ্চিমঘাট ও পূবঘাট পধতমালাব মধ্যবতী দাক্ষিণাত্যের 

শ্ালভ্রমি অঞক্ল। 

€| ইহাব দক্ষিণে আসমুদ্রবিস্তুত গোমুখের মতে! সঙ্কার্ণ সসতলভমি। 

আমাদের পুধাণেব “ভ্ুবনকোষ* বিভাগেও ভারঙব্কে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ 

কর] হইয়াছে। 

১। উদীচা বা টন্তবাপণ | 

২। দক্ষিণাপণ | 

৩ প্রাচা ৭ পৃবভারত | 

৪। অপবান্থ ব! পশ্চিমভাব'ত | 

৫ | মধাদেশ বা মধ্যভাবত। 

প্রত্যেকটি অঞ্চলে ভৌগে।লিক বিশেষহ্থের জন্য ইতিহাসের ধা্।তেও বেশ 
কিছুটা স্বাতন্ত্র রহিমাছে। এককথায় সমগ্র উন্রভাবতকে 'আর্াবত” এবং 

দক্ষিণভারতকে 'দাক্ষিণাত্য' বল! হইযাছে, কিন্তু উত্তব ও দক্ষিণের মধ্যে পূব, 
পশ্চিম ও মধাবন্ী অঞ্চপেবও এমন বৈশিষ্ট্য নহিয়াছে যাহ। উপেক্ষা কর! যায় না! 

হিমালয় পর্বতের গুরুত্ব 

ভারতের ইতিহাসে হিমালয়পবতেন মতো এতিহাসিক গুরুত্ব আব কোন 

পাহাড-পবত বা! নদনদীর নাই । উত্তরের শীমান। জুডিয়। ধন্পকেব মতো বাকিয়া 

হিমালয় অবস্থান কবিতেছে। এই পবতম।ল। দৈথ্যে প্রায় ১,৫০০ মাইল এবং 

প্রস্থে ১৫০ হইতে ২৫০ মাইল এবং পুবাংশেব তুল্নায় পশ্চিমাংশ ব্শৌ প্রশস্ত । 

হিমালক্স ভারতের উত্তর সীমাস্ছে প্রহরীর মতো দাড়াইয়া আছে বলিয়! বাহিরের 

কোন রাষ্ট্র বা জাতির পক্ষে সহজে এদেশে অভিঘান করা, অথবা ভারত 

সংস্কৃতির সহিত যোগাধোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। একদিকে হিমালয় 



৪ ভারতজনের ইতিহাস 

ভারতকে বাহিনেব শক্রব আক্রমণ হইতে রক্ষা! কবিয়াছে, অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী 

নিশ্চিন্তত! ৪ শাস্তিব কোলে নিজন্ব সভ্যতা-সংস্কৃতিব সাধনা করিবার স্ঘোগ' 

দিয়াছে । ঠিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে এই হিমালয় নেঈণ করিয়। বহিগ্নাছে 

বলিয়া শপঠব মন বহিম্্থা ৪ সাম্রাজাপিপন, হস নাউ । ভারতের 

আধ্যান্সিক'ভা, ভাব, ৬৭ অহি'স! ৪ শান্তি আদশু যে ক "খাশি এউ হিমাশষে 

দান তাহা ভাবিবার কখা। হিমাপয়ের তুষাবশ্থশ্র ধ্াানগঙ্গাব মুঠি যেন 

ভানতেরহ আগ্মাণ প্রতিমুতি। মঙাকণি কালিদাস হিমাশধকে 'দেবতাত্মা। 

বলিয়াছেন, জামর] 'ভাবভাজ্মা' বলিতে পাণি। 

কেপ আদ্ছ। নহে, হিমালম ভারতের প্রাণ । সি, গঙ্গ! ও ব্রহ্মপুত্র নানদী 
শাখা-প্রশাখাসহ পমগ্র উদুপভারচত্ব পশ্চিম ভউদ্ভ পুব সামান্ত পধন্থ কোটি, 

কোটি মানষকে জাবন ও জাবিকা দান কাবিঙেছে। হহাদেব উৎস হিমালয়ের 

গিরি-শিঝপ | যেন ভাগঙজনে জাবনেখ উৎ্ম ভিমালয। 

হিমালয় ছুলজ্ঘা হইলেও এবং ভাগতকে শান্তিতে থাকিতে দিলেও, খাইবার 
বোলাশ গোম।ল প্রতি গিবিপখের ভিতব দ্দিযা খাহিধেব 'অনেক জাতি 

উপজাতি ভারতে বশুবার অভিধান কবিয়াছে। বাহিরের জগতে সহিত 

ধোগাযোগে। পথশ্ুলি আসিয়া মিশিষ!ছে ভাতের এই উন৫পশ্চিষ সীমান্তে । 

পূর-হুমধাপাগর ৪ বকেশাস হইতে, কশিয়ার স্টেপি অঞ্চল হভতে, তাক- 

লামাকান, মোঙ্গলিসা ও চীণদেশ হইতে যোগাযোগের স্বাভাবিক পথগ্চলি সব 

এই প্রার্তে আসি! শেষ হইযাছে। স্তদুব অতীতে কত জাতি যে আধিযাছে ঠিক 

নাই, আমণা সঠিক তাহা জানি৪ না। যাহাদেল কখা আমন জানি সংখ্যায় 

তাহাবাঁও কম শহে। এই পথে আধবা আসিয়াছে, গ্রীকর] আসিয়াছে, শক 

কুষান হনবা আসিয়াছে। এই পথে 'ভানতেব বৌদ্ধ ও হিন্দুলভ্যতার সহিত গ্রীক- 
সভাতা ও গ্রীষ্টানসভ্যতাব মিপন হউ্যাছে, জাবনদর্শনের মাদানপ্রদান হইয়াছে। 

বিদ্ধ্য পর্বতমালার গুরুত্ব 

হিমালয়ের পরে ভারতের প্রাকৃতিক রূপায়ণে বিদ্ধ পর্বতমালা! গুরুত্বপূর্ণ । 
উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া, আর্ধাবর্তকে দাক্ষিণাত্য 

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, মধ্যখানে বিদ্াপবত মাথ! তুলিয়া দীড়াইয়া আছে । 
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বিদ্ধাশেণীর এই বাধা স্বচ্ছন্দে উন্তব ও দক্ষিণভাবতের সভ্যতাকে ছুউটি স্বতন্ত্র 

পথে পরিচালিত করিতে পারিত। ইহ] অপেক্ষা অনেক ছোট পাহাড স্বটলাযাগুকে 

ইংলগ্ হইতে সভাতাব ভিন্ন পথে লইঈযা গিমাছে, এবং পীরেনিজ পবতম।লা 

আইবেরিয়ান উপদ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে | বিহ্মা৪ উত্তর ও দর্গিণভাথতের 

যোগহ্ বিচ্ছিন্ন কিয়া উভযেব সভাাব ধাধাব মধ্যে কতকট। পার্থকা 

আনিমাছে । এই পাথক্য ষে শেষ পর্যন্থু বাডিযা যাষ নাই, এবং “হিমবতসেতু- 

পধন্টম্' অথাৎ হিমালম হইতে রামেশ্ববম্ পমন্ত ষে ভাবতসভাণ্তাণ খাবা অবিচ্ছিন্ন 

খাতে পহিয়া গিয়াছে, শিক্ষোধ বাধ। মানে নাই, স্তাহার কারণ 'অগন্তা মুনি এই 

পবন গবোদ্ধত মাথা ঠেট কাযা ভাতা শিষ্ষা ৪ অভচবদেধ সামনে 

দক্ষিণাভিমুখী যাক্রাপথ মুক্ত কবিষ! দিয়াভিলেন। 
এইট পৌব।ণিক ক।ঠিনীব 'তাৎ্পধ কি? উত্তবাপথেব 'অফসভাতাব প্রতিত্ু 

ও ধাণক-বাহক হঈলেন অগস্থয । সমস্ত প্রারুন্তিক নাধ। অন্তিরম করিয়া ধীরে 

ধীবে দক্ষিণাপথে ও আধসভাতাব বিস্তার হষ্টযাছিল, এই কাহিনা তাহারই 

ইঙ্গিতকরে। মাজ৪ তাই দক্ষিণভাতে অগন্তা মনি খষিখ্রো্ ও বীনতেষ্ট 

বলিষ। সকলেন শ্রদ্ধা ৪ পুক্ধ! পাষ্টয1 আলিতেছেন। 

ভারত-মহাসাগরের গুরুত্ব 

উন্তুনে ঠিমালম পর্বভমালার মতো দক্ষিণে ভাবতমহাসাগব ভান'তবর্ধকে 

একদিকে আবব, মাফিক এবং অন্যকে অঙ্জেপিযা, দর্ষিণ-পৃব এসিযা প্রড়তি 

দেশের অভিযান ৪ আক্রমণ হইতে খন্স| কবিয়ছে। কিন্ছ পাবত্য পথের মতো 

সমুদ্পথ মানষের কাছে শ্তেমন দুম নতে। সামান্য ভেলায় কবিয়া, অথব! 

তিনকা্েল ক্যাটামানানে করিম] ( পুধী, গোপালপুব, বিশাখাপনুনম প্রল্ততি 
উপকুল-অঞ্চলে ভলিমা-জেলেরা ইহাতে চডিয। এখন ৪ সমুদ্রে মাছ ধবে) 

আদিকাল হইতে আদিম মান্ষ সমূদ পাভি ধিযা পুথিবীব এক প্রান্ত হইতে অন্য 

প্রান্থে গিষাছে। সমুজ্পথে যোগাযোগ বক্ষ! কৰিচ্ে কোনদিনই নিশেষ কোন 

বাধ। হয় নাই | দক্ষিণভাবত্ের পশ্চিম ও পূর্ব উপকুলে গুজরাট হইউডে জিবন্্রাম 

পর্বস্ত, এবং কিকাতা হষ্টতে মাদ্রাঙ্গ পর্মস্থ যে স₹ ছোটবড বন্দর ও পোতাশ্রয় 

আছে তাহা পূর্ব পশ্চিম দুই দিকের সাগরপারেব দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক ও 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্াপনে অতীতে সাহায্য করিয়।ছে, বর্তমানে কবিতেছে। 
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ভারতের বিভিন্প জনগোষ্ঠী 

মানবজাতির অনেক শাখা-প্রশাখ! লইয়া ভারতজনের বিকাশ হুইয়াছে। 

ছুই-চারশত বছরে হয় নাই, হাজার হাজার বছবে হইযঘ্লাছে। 'আধ', "দ্রাবিড? 

ইত্যাদি নাম ভাষাগোষ্ঠীর নাম, এখন জাতির নাম হিসাবে চলিয়া গিয়াছে। 

তাই জাতির নাম হিসাবে আমবা এই কথাগুলি এখানে বাবহাব করিতেছি। 
ভারতবর্ষে আরবরা আসিবাপ পুরে প্রধানত তিনটি জাতিব মানষ এদেশে 

বাস করিত--_ 

১। নেগ্রিটে। বা নিগ্রোকটু । চেহারা খাটো, বঙ ঘোর কালো, নাক 

থ্যাবডা, ঠোট পু, চুল কৌকডানেো৷। সভাতা বলিতে আজ আমরা যাহ] বুঝি 

তাহ] ইহাদের বিশেষ কিছুই ছিল না। মনে হয় সমুদ্েৰ উপকূলে বাস করিয়া, 

মাছ ধরিয়! ব শীকার কবিয়া ইহাব] জীবনধারণ কবিত। এখন ইহারা প্রায় 
ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তবে দক্ষিণভাবতে ও আনাম অঞ্চলে কোথাও কোথাও 

ইহার্দের একট্র-আধটু অবশেষ এখন ও দেখা যায়। ইহারাই ভারতেব প্রাচীনতম 

অধিবাসী বলিয়! নৃবিজ্ঞানীব! কেহ কেহ অগমান করেন। 

২। আন্ট্রিক জাতি। চেহারা কেমন ছিল ঠিক জান] যায় না, তবে মনে 
হয় আকারে খাটে ছিল এবং নাক ৪ থ্যাবডা ছিল । গঙ্গার উপত্তাকায, মধা ও 

দক্ষিণভাবতে ইহারা ছডাইয়া পড়ে, এবং মনে হয় ধান ও ফলের চাষ, পান- 

স্থপাির ব্যবহার, এগুলি ভাবতীয় সভাতায় অস্্রিকদেব দান। এখন এই 

জাতির কোন স্বতন্থ অস্তিত্ব নাই, উন্বরভাবতের সমভ্মিতে হিন্দ-সাধারণে 

রূপাস্তরিত হইয়! গিয়াছে । 

৩। জ্রাবিড় জাতি। ইহাব| দেখিতে দীর্ঘকায়, সবল-নাসিক ও দীর্ঘ- 
করোটি ছিল বলিয়। অগ্রমান কর! হয়। অনেকে মনে করেন ষে মহেত্রদড়ে। ও 

হুড়প্লার নগরসভ্যতা ড্রাবিডদেরই কীতি। হিন্দুসভ্যতার ধর্ম ও ধ্যানধারণায় 

জ্রাবিড়দের অনেক দান আছে। 

এই তিনটি আধপূর্ব জাতি ছাড়! প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নামে এক চতুর্থ জাতি 

ভারতে ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হিমালয়ের পূর-পাদদেশে 

মোঙ্বলয়েড জাতির প্রবেশ ও মিশ্রণের কথাও বলা হইয়া থাকে । 
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ভারতজনের ভাবা 

এত জাতি-উপঙ্গাতির মিলন-মিশ্রণ যেদেশে হইয়াছিল তাহার ভাষার ও 

বৈচিত্র্য থাক! স্বাভাবিক। বৈচিত্র্য আছেও, সংখ্যাও কম নহে, এবং সেই 

বৈচিত্রোর মধ্যে মুলগত কোর ধারাও আছে। বিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ স্বর্গত 
গ্রিয়ারসন সাহেব বড বড় ২০টি খণ্ডে ভারতের ভাষাগুলির আলোচন! করিয়া 

গিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভারতী ভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ১৭৯টি, এবং 

উপভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ৫৪৪টি । ভাষার এই সংখ্য। দেখিলে ভয় পাইবার 

কথা। মনে হইবে, ভারতেব ভাষারণ্যে প্রবেশ কবিয়া পথ খু'জিয়৷ পাওয়া 

যাইবে না। সতাই যদি তাহাই হইত তাহ] হইলে ভারতের একরাষ্ট্রীয়তাও এই 

অরণ্যে হারাইয়া বাউত। কিন্ত তাহা হাবাষ নাই, কারণ ভাবতের অধিকাংশ 

জনগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা কয়েকটি মাত্র, এবং তাহাদেব মধ্যেও চুই্-তিনটি মূল 
ভাষার ঘোগশ্ৃত্র আছে। ছোটখ।ট অপ্রচলিত ভাষ। বাদ দিয়া ভাবতের মোট 

প্রধান ভাষ! ১টি ধরা যাইতে পাবে । কেবল এই ভাষাগুলি আমাদের সাহিত্য, 

শিক্ষা ও সংস্কতির বাহনরূপে ব্যবহাব কব] হুইয়! থাকে । ইহাদের মধ্যে আবার 

পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা বিচার করিলে এই পনেরটি ভাষাকে ১২টিতে দাড় 
করানে। যায়। 

ভারতের ১৫টি মুখা ভাষার মধ্যে উত্তরভারতের ভাষা ১১টি ঃ 

হিন্দী গুজরাটা 

বাংল! কাশ্মীরী 

ওভিয়া পাঞ্ধাবী 

মাবাঠী আসামী নেপালী 

দক্ষিণভারতের প্রধান দ্রাবিড-ভাষা ৪টি : 

তেলুগু তামিল্ 
| কানভী মালয়ালম্ 

উত্তরভারতের ভাষাগুপির মধ্যে হিন্দী ও উদ্কে একই ভাষার দুইটি রূপ বল! 

যায়, বিদেশী শব্দ আমদানি করিয়া ছুইটি লিপির ঘারা পৃথক কর] হইয়াছে। 
পাঞ্জাবী ও নেপালী তাষাও সাধূ-হিন্দীর নিকট-আজ্মীয়, বাংল! ও আলামীর 
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সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। উত্রভারতে আর্ধগোষ্ঠীর এই ১১টি ভাষা যাহারা ব্যবছার 
করে তাহাদের মধ্যে হিন্দী ( হিন্দস্বানী ) অতি সহজ আস্তঃপ্রার্দেশিক হ্ৃত্ররপে 

কাজ কবে। এই হিন্দী-হিন্দুস্বানী ভাষার কলাণে প্রায় মার! উত্তরভারতের 

(এবং অনেকটা দাক্ষিণাত্যেবও ) অধিবাসীরা পরম্পরের মধ্যে ভাষাগত 

ব্যবধান দূর করিয়া ভাবের আদান-প্রদান কবে । ? 

ভারতের মিশ্র-সংস্কতি। ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, বহু 
ভাষাউপভাষা, নানারকমেব ধর্মমত ও সম্প্রদায়, বিবিধ আচার-ব্যবহার 

ইত্যাদি মিলিয়া-বিশিযা! যে অখণ্ড ভাবত ও একটি ভাবতজনেব মৃত্ি আমাদের 

চোখেব সামনে ভামিয়া ওঠে, তাহা একটি মিশ্র-মৃতি, কোন ঘাত্ত্রিক মঞ্ণ মৃতি 

নহে। ভারতের জনগণের জীবন নানাবকম ডিজাইনেব বন্ুবর্ণের একটি 

চিত্রের মতো, সমস্ত বৈচিত্র্য মিলাইয়া কতকট] কার্পেটের মতো তাহার 

সংস্কৃতির পাটার্ন। এইজন্য 'ভারত-সংস্কৃতিকে “মিশ্র-সংস্কৃতি' বলা যাইতে 
পারে। 

ভারতের ধর্ম 

ভারতের প্রধান ও প্রাচীন ধর্ম হইতেছে হিন্দুধর্ম । 'তাহ|! ছাড়াও আরও 

ধর্মমতেব বিকাশ হইয়াছে ভারতবর্ষে, যেমন বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম ইত্যাদি। 

আর হিন্দুধর্মের মধ্যে যে কত ধর্ম-সম্প্রদায় আছে তাহার ঠিক নাই। শাক, 
বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বড বড সম্প্রদায় তো আছেই, আবার এই 

সম্প্রদায় গুলিও অনেক ছোট ছোট সম্প্রদায়ে ভাগ হইয়া গিয়াছে । ইহা ছাডা 
হিন্দুঘমাজের ভিতবে বহু জাতি-উপজাতির নিজন্ব ধর্মমত আছে, দেবদেবীর ও 

প্জার্চনার অন্ত নাই। আদিবালীদের মধ্যে এবং সমাজেগ সাধারণ স্তরের 

মান্থষের মধ্যে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এত ধর্মমত ও 

সম্প্রদায় থাকা সত্বেও পরস্পরের মধো কোন বিরোধ নাই, হানাহানিও নাই। 

যে যাহার নিজস্ব মত "৪ পথ লইয়া ধর্মক্ষেত্রে চলিয়াছে, পাশাপাশি বাস 
করিতেছে, মতামত লইয়া বচসা, তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, কিন্ত কোন গুরুতর 
অনাস্তর বা বিরোধ হইতেছে না। হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে তাই বাহির হইতে 

ইসলামধর্ম, শ্রীষ্ধর্মের মতো বড বড ধর্ম যখন আলিয়াছে, তখন ভারতের 
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ষাটিতে হিন্দুসমাজের পাশাপাশি অবস্থান করিতে তাহাদের অস্থবিধা হয় নাই । 

একই গ্রামে মন্দির আছে, মসজিদ আছে, গির্জা আছে, এরকম গ্রামের অভাব 
নৃই আমাদের দেশে । হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্ঠান একই গ্রামে সুখে শান্তিতে 
বাম করিতেছে, এ-দুশ্যও বিরল নছে। 

ভারত-সংস্কৃতির বৈচিজ্রয ও এঁক্য 
ভারতের কত জাতি, কত ধর্ম, কত ভাবা, কত বর্ণ ও সম্প্রদ্দায়েত্ন কথা 

আমর! জানিতে পারিলাম। যে-দেশে এত ধর্ম, এত জাতি ও এত ভাষা, 

সে-দেশে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু এক্য কোথায়? কোথায় সেই অদৃশ্য 
কৃত্র, যাহা দিয়া এই সকল ধর্ম তাষ! ও জাতিকে এক ও অবিচ্ছেন্চ একোর 

বন্ধনে ভারত বীধিয্না রাখিয়াছে ? 

ভারতেন খধি, ভারতের কবি, ভারতেব প্ুবাণকার সকলে যে-ভারতের 

স্তুতি ও কীতি গাহিয়াছেন, সে-ভারত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বা মধা ভারত 

নহে। যে-দেশ তারতমহাসাগরের উত্তরে এবং হিমালয় পবতমালার দক্ষিণে 

অবস্থিত, বিষুপুরাপে সেই দেশকেই বলা হইয়াছে “ভারতবর্ষ | সেখানে যত 

রকমের লোকেরই বাম থাক, তাহার! সকলে 'ভারতী জন্ততি', অর্থাৎ 
পুরাকালের ভরত রাজার সন্তান। ভারত সম্বন্ধে এই ষে পৌরাণিক ধারণ 
ইহা বছু-ভারতের নহে, এক-ভারতের, এবং এই এক্যবোধ কেবল ভৌগোলিক 
নহে, ইহ! জাতিগত ভিত্তির উপর স্বাপিত। সকলে ভরতের সম্ভান, অবস্ঠুই 

জাতিধর্ম-নিবিশেষে--এই উক্কির মধো জাতি-জনগত এক্যবোধই জাগিয়। 
উচিয়াছে। অতএব অখণ্ড ভারতের ধারণ আধুনিক নহে, খুবই প্রাচীন । 

প্রাচীন শাস্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত গ্রড়তি মহাগ্রন্থে এমন একজন 

রাজার কথা কল্পনা! কর] হইয়াছে ঘিনি আসমৃদ্র-হিমাচল ভারতের সবময় অধীশ্বর 

হইবেন। তিনি শুধু 'রাজ' নহেন, ভারতের পর্বলোকপ্রিয় রাজচক্রবর্ভী। 
তাহার ষহিমা-কীর্তনে শাস্্কারর! মুখর হইয়া! উঠিয়াছেন। মৌধধুগে, গুপ্তযুগে, 
মোগলধুগে এই মখভারতীয় স্বপ্ন রাষ্ট্রনীতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা 

হইয়াছে । কেবল ধে ব্রিটিশযুগে হইয়াছে তাহা নহে। 

ভারতের এক স্বাপনের আর একটি বড় উপায় ছিল জেল1। বারো মাসে 

হেষন তেকে! পার্বন ছিল, তেমনি সেই উপলক্ষে শত শত মেলা বসিত সারা 
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দেশ জুড়িয়া। এই সব মেলায় বন্ধ দূর অঞ্চল হইতে শিল্পী ও কারিগরের! 

আদিত তাহাদের জিনিসপত্রের লেনদেন করিতে, বিভিন্ন ধর্মের উপাসক সাধু- 
গল্ন্যাসীর] আনিয়া মিলিত হইত। মেলা দীর্ঘকাল চলিলে সেখানে ধীরে ধীরে 

একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বা নগর গড়িয়া উঠিত। এট সব মেলায় ভারতের 
জনজীবনের বৈচিত্র্য যেমন ফুটিয়া ওঠে, একোর সেতৃও তেমনি বচিত হয়। 

ভারতের বৈচিত্রোর মধো এঁকা রচনার আর একটি বড কেন্দ্র ছিল 

ভীর্ঘস্থান। ভারতের সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদাযের লোকের নিজেদের 
তীর্থস্থান আছে এবং এমন প্রদেশ নাই যেখানে এই তীর্থ নাই । হিন্দুধর্মের 

মধ্য বৈষব শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদাযের যেমন বিশেষ বিশেষ তীর্থ আছে, 

মুসলমানদেব তীর্থের সংখা ও তেমনি কম নহে, খ্রীষ্টানদের 9 কিছু আছে। 

বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ দ্বাদশটি, শান্কদের পীঠঃস্বান একান্নটি, প্রাচীনকালে 

সৌবসম্প্রদায়ের ও সাতটি বিখ্যাত তীর্ঘক্ষেত্র ছিল। এই সব তীর্থের প্রধান 
বিশেষত্ব হইল, এগুলি ভাবতবধেব কোন ধিশেষ প্রান্তে ব৷ প্রদেশে সীমাবদ্ধ 

নহে, সবত্র ছডাইয়া আছে। রাজ! ও বাদশাহর যাহ] শাসনের জোবে করিতে 

পারে নাই, ভারতের ধর্মপ্রাণ জনসাধাবণ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া মেই 

সবভারতীয় সংস্কৃতিগত এঁক্যভাৰ ধীরে ধীরে গড়িয়া! তুলিয়াছে। , 
ভারতের এই এঁকোব কথা স্মরণ করিম়্াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ 

“ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রতেদের মধ্যে এক্যস্থাপন 

করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বছর মধ্যে 

এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতবরূপে উপলব্ধি কবা, বাহিরে যে-সকল পার্থকা 

প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না৷ করিয়া! তাহার ভিতরকার নিগুঢ ঘোগকে 

অধিকার করা" ( ভারতবর্ষের ইতিহান )। 
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ইতিহাসের আকর ও উপাদান 
দুই-এক পুরুষের কথ। আমরা মা, বাবা, ঠাকুমা ঠাকুরদাদার মুখ হইতে 

শুনিয়। থাকি। তাহাও ইতিহাসেব উপাদান, কিস্ত খুব বেশী হইলে হয়ত 

একশত বছরের । ভাহার 'মাগেকার ইতিহাস জানিতে হইলে কোন লেখ! 

বা ছাপা বই, পুশি পাঞুলিপি, পুবাতন সংবাদপত্র, সরকাবী দলিল-মস্তাবেজ 
ইত্যাদি দেখিতে ও পড়িতে হইবে। কিন্ধু ছাপাখানা আবিষ্কার অথব! 

সরকারী দলিলপত্র সংরক্ষণের বাতি খুব বেশী হইলে চার-পাচশত বছরের 

বেশী নে । চাব-পাচ হাজার কি ভাহারও বেশী কাল পর্যস্ত অতীতের ইতিহাস 

জাশিতে হইলে মামাদেব নুতবববিদ্ ( £১007:000108155 ) ও প্রত্বতববিদদের 

(8:০8860108130 ) কাছে যাইতে হইবে । তাহারা দীর্ঘদিন পরিশ্রম 

করিয়। বত বিচিত্র উপাদান খঁছিয়। বাহির করিয়াছেন। সেই সব উপাদানের 

সাহাযো আজ শত শত, হাজাব হাজার বছবের ইতিহাস আমর! জানিতে 

পারিয়াছি। 

শিলালিপি ও তাঞলিপি 
প্রাচীন ইতিহাসে উপকবণের মধ্যে প্রধান হইল শিলালিপি (1790৫8- 

20095) ও তাআ্রলিপি (0০27০: 119655)। অতীতেব অম্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে কোন 

নির্দিই সন-তাবিখ হদিশ কধিতে ন! পাবিলে এতিহামিকের পক্ষে দিক নির্ণয় করা 

কঠিন। উনিশ শতকের গোডা হইতেই শিল1-তাত্লিপিব দিকে অন্সন্ধানীদের 
দট আরুষ্ট হইয়াছে । বিশেষ করিয়া জেমস প্রিন্মেপ, ( 08:0068 01228 ) 

১৮৩৭ সনে দীর্ঘ মাত-আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! যখন ব্রাঙ্ষী বর্ণধালার 

পাঠোদ্ধার করিষা 'অশোকের রাঙ্গস্বকালের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন, 
তখন হইতে এই সব উপাদানের গুরুত্ব এতিহাসিকদের কাছে আরও পরিষ্কার 

হইতে ' থাকে। তাহাদের মানম- চর সামনে অতীত হতিহাসের বহৃকালের 
৫ টা ০5 ক ভি 

0৪ 11 557555 ০1 17012 8589৪: 2056 50010968 01 20158... 

00$808. 25868955] 800 ত000910---1108682088008, 9008) 10000 0008268, জোনে 

টি 86306. 
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পালরাজ! মহীপাপ্পের শিলালিপি 



১৪ ভারতজনের ইতিহাস 

কদ্ধ দ্বার একে একে খুলিম্জা। যাইতে থাকে, অনাদি অনস্ত অতীত কথ] 

কহিয়া ওঠে। 

1.1 
আদি ব্রান্মী বণমালা 

এই লিপিগুণি নানা প্রকারের গ্িনিসেব গায়ে লেখা ও খোদাই করা। 

ধাতুর মধ্যে মোন! ব্ধূপা লোহা পিতল ব্রোঞ্জ তাম| এবং অন্য বস্তর পাখন ও 
পোডামাটির ইট বা পাত্র প্রধান। অশে।কের শিলালেখস্তুলিকে ধশ্মলিপি' 

বা ধর্মলিপি' বলা হয়, কারণ ইহাতে ধর্মের কথ! বলা হইয়াছে । এলিপি'র 

ব্দলে ইহাদের শিলাশাসন বা! তাম্রশামনও বলা হয়। 'শাসন” কথার অর্থ চার্টার 

বা ননদ, শিগাশাসন ও তাম্্রশাসন মানে পাথর ও তামার গায়ে খোদিত চাটাব। 

পাথরের 'গায়ে রাজা-রাজডাদের সম্বন্ধে প্রশংসাস্চক উক্তি খোদাই করা 

থাকিলে তাহাকে শিলপাপ্রশস্তি বলা হয়। 

ধাতুর মধো তাতম্রলিপির সংখ্যাই বেশী। তামার চাদরের উপর খোদাই 

করিয়৷ অক্ষরগুলি লেখ! । সাধারণত তাত্রলিপিগুলি আকারে ছোট (২২ ৯১৮ 
হইতে ২২ স্বয়ার পর্যস্ত)। ইহাকে 'পটিকা+ও (ট্যাবলেট, প্রেট ) বল! হস্ন। 

অধিকাংশ “লেখা” “শাসন ও “লিপি' পাথরের গায়ে খোদাই কর! । এগুলি 

পাওয়া গিয়াছে পাহাড়ের গায়ে, পৃথকভাবে প্রোথিত শিলান্ততে, বৌন্বত্ুপের 
আমারে রক্ষিত অস্থিভম্মাধারে, বাহিরে স্ুপের গায়ে, কোন গুহার গায়ে বা 
প্রবেশ-পথে বড় বড় পাথরের মৃতির পাদদেশে, শীলমোহরেয় ছাচে, দবেবালয়ের 

দেয়ালে, কড়িকাঠে ও থামে। অশোকের চৌদ্ঘটি শিলালিপি পাহাড়ের গায়ে 
পাওয়! গিয়াছে । শিলান্তত্তের লিপির মধ্যে এলাহাবাদ, দির াগার 
অশোকের স্বস্তগুলি উল্লেখযোগ্য । 

শিলালিপি ও তাম্রলিপি হইতে প্রাচীন ও মধাযুগের ভারতের জনেক 
অন্বান। এঁতিহ্ামিক বিষয় আমর] জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীন ইতিহাসের 

উপকরণের মধ্যে এতিহাসিকের কাছে এই লিপিমালার বা! লেখযালার স্গকুত্ব 

ষবচেয়ে বেশী । ইহার পরেই প্রাচীন মুস্রার স্থান। 
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প্রাচীন মু 
লিপিমালার পরেই প্রাচীন যুক্রা ভারতের ইতিহাসের অন্কতম আকর। কিন্ত 

উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গ্রীকদের প্রতাবে মুদ্রার উপর সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক সংকেত 
দিবার রীতি প্রচলিত হওয়াব আগে পর্যস্ত মুদ্রার এই গুরুত্ব সন্বদ্ধে কেহই বিশেষ 

25112051097 
গযাগম্তাযাদ্তাা 

প্রাচীন ভাবতীষ মুদ্রায় গ্রীক বর্ণমাল! 

সচেতন ছিলেন না। কাবণ গ্রীকর্দেব আগে ভারতে যে-সব মুদ্রার চলন ছিল 
তাহ] সোনা রূপা বা তামাব নিছক মুদ্রা মাত্র । তাহাতে বাজারের মুলা ঠিক 
করা যাইত, কিন্ত ইতিহাসেব কোন ইঙ্গিত পাওয়া বাইত না। ভারতে প্রথম 

যে-রাজার নামাস্কিত মুত্রা পাওয়া গিয়াছে তিনি আলেকজাগ্ার়ের সমসাময়িক, 

নাম 'সৌভূতি। ইহার পববতী একশত বছরের মধ্যে আর কোন মুদ্রা পাওয়া 
পশম. 

৯৯ 

' গুপতরাজাদের মুত্র! ? পরিচারিকা-সহ রাজা। পদ্মবেষ্টিত মহিলা । 

যায় নাই। এই লষয়নের মধ্যে উত্তরপশ্চিম ভারতে গ্রীক রাজত্বের অবসান হয়। 
দ্বিতীয় খরষ্টাকষে আলেকজাগ্ডারের বক্ি যান উত্তরাধিকান্মীর! ডাহাদের ভারতীয় 
রাজ্যে ছিভাবী মুক্তা চালু করেন। ইহার একদিকে গ্রীক, অন্তদিকে ভারতীয় 
ভাষায় বিবরণ লেখা। এই সব দ্বিভাষী মূত্র! ছইতে প্রোচীন ভারতীয় 
বর্মাল! পাঠোদ্ধারের হদিশ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে আহাদের 
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ইতিহাসের অনেক অন্ধকার দিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুযুগেব 
রাজাদের, মুসলমানযুগের স্বলতান ও বাদশ।হদেব, এমনকি ইংরেজধযুগেব প্রচলিত 

সব মুদ্রা হইণ্ছে আমরা কালের রাজধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক 

বিষয় জানিতে পারিয়াছি। 

প্রাচীন শিল্পকীতি 
শিলালিপি, তামলিপি ও মুদ্রা ছাডা ভারতের প্রাচীন শিল্পকীতি গণি 

(41701610671 07710021005) হতিহামের অফুপণস্থ উপাদান । ছোটবড শতশত 

মিউজিয়ামে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে এই মধ কীতির নিদশন সংগ্রহ করিয়। 

রাখ। হইয়াছে ! মিউঙ্জিয়ামে যাহা মাছে তাহা প্রধান্ত ভাঙ্কব ও ধাতৃশিল্পের 

নিদর্শন । অস*খা দেবালয়, বিহার চৈতা সুপ মহ মপজিদ ইত্যাদি ভাতের 

স্বত্র ছভাইয়া রহিয়াছে, মিউজিয়ামে তুলিঘা আন! সম্ভব হয় নাই । সিন্ধসভ্যতার 

বহু পোড়ামাটির মৃতি, শীলমোহর, ছাচ, হাডিকুড়ি, পাজ ইত্যাদি হইতে আমর] 

তাহার স্বরূপ ও কাল নির্ণয় কগিতে সক্ষম হইয়াছি। উত্তবভারতে তক্ষীলা 

হুইতে সারনাথ, নালন্দা, বাজগীর, পাটপিপুত্র, কৌশান্বী, মহাস্থানগড় এবং 
দক্ষিণভারতে নাগাঙ্জুনকু ও, অমরাবতী প্রভৃতি অঞ্চল পান্ত প্রত্বতাবিকর! 
অনেক মূলাবান এতিহাসিক শিল্প-শিদশন খুঁডিয়া বাখ্ব করিয়াছেন। ইহ! 

ছাড। দুপ দেবালয় মসজিদ মিলার সমাধি প্রক্ততি শেষ নাই। সসাচীর স্থপ, 

সারণাথের স্থপ, অজন্তা, ইলোণা, কাশি, এলিফাণ্টা, খাজুরাহো, মহা বলিপুরম, 

কাঞ্চী প্রভৃতি এগকম নিদর্শনের দীর্ঘ 'তালিক। তৈরী করা যায়। এই সব 

ভাস্কষ ও স্থাপত্যেব শিল্পকীতি হইতে ধিতিন্ন যুগের ধর্ম, বীতিনীতি আচাব, 

এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বদ্বেও অনেক বিষয় জানিতে পার] ঘায়। 

সাহিত্যিক উপাঙ্গান 
এতক্ষণ আমরা ইটপাথরেব ও ধাতুন নিদর্শনের কথ! বলিতেছিলাম। কিন্ত 

এইট সব ইটপাথর ছাড়াও আর এক প্রকার এতিহামিক নিদর্শন আছে, তাহা 

প্রাচীন পুথিপত্র। কাবানাটকাদি গ্রন্থ, দলিল-দন্তাবেজ ইত্যাদি। এগুলিকে 

একক আমর] 'সাছিত্যিক উপাদান? (1,1661213 ৮:0610০6) বলিতে পারি । 

ই্হার বৈচিত্র্য এত ষে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলা যায়। যেমন 

ক। প্রা্ীন পুথিপত্র । গত ছইশত বছরের আগে লেখা যাহা কিছু 

পাওয়া গ্রিক্াছে, মোটামুটি বলা যাইতে পারে তাহা সবই হাতেলেখ! পুথি ও 
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পাগুলিপি। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর এই সব পুথি-পাঙ্লিপির মধ্যে যেগুলির 

ইতিহাসমূল্য বা সাহিত্যমূল্য খুব বেশী কেবল তাহাই কিছু কিছু ছাপা হইয়াছে। 
বাকি হাজাব হাজার অপ্রকাশিত পুথি এখনও ভারতের বিভিন্ন গ্রস্থাগারে, 

বিশ্ববিষ্ভালয়ে ও লাহিত্য-পবিষদে রহিগ্নাছে। অতীত ইতিহামের অনেক রী 

আমব] এই সব পুথি হইতে জানিতে পারিয়াছি। 

বেদ উপনিষদ পুবাণ বামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিও একদ] হাতেলেখা পুথির 

আকারে প্রধানত ব্রাহ্মণ প্ডিতদের হাতে হাতে ঘুবিত, আজ তাহা ছাপ] হইয়া 

সকলেব হাতে পৌছিয়াছে। ভারতের প্রাচীন বৈদিক যুগেব ও হিন্দুযুগের 

ইতিহাস আমবা৷ বৈদিক সাহিত্য পুবাণ বামায়ণ মহাভারত ধর্মশাস্র প্রন্তৃতি গ্রন্থ 
হইতে অনেকটা জানিতে পারিয়াছি। একথা ঠিক যে সাহিত্য ও ইতিহাস 
একবিষয় নহে । ধাহার] সাহিত্য রচন| করিয়াছেন তাহার] ইতিহাস লিখিবার 

জন্য তাহা করেন নাই, আবার যাহার] ইতিহাস রচন] করেন ত্াহাদদদেরও কেবল 

সাহিত্য করিলে চলে ন]1। কিন্য সাহিতা মানের সমাজ, জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণ। 
লইয়া বচিত বলিয়া তাহা! ইতিহাসেব উপাদান হইয়া! থাকে । রাজকাহিনীর 
সাহিত্য যেমন, সাধারণ মান্রষেব সৃখছুঃখের জীবনকথা তেমনি ইতিহাসের 

মূল্যবান উপকরণও। একখানি নাটক, একখানি মহাভারত, একখানি 'রুটিল্যের 
অর্থশাস্ত্, একখানি মন্রসংহিতা হইতে ইতিহাসের, বিশেষ করিয়া! সামাজিক ও 

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, যে পর্যাপ্ত উপাদান সংগ্রহ কর] যায়, কয়েকশত 

শিলালিপি হইতে অনেক সময় তাহ] সংগ্রহ কর! সম্ভব হয় না। 

খ। পর্যটকথ্ধের ভ্রমণবৃত্তা্ত। ইতিহাসের সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে 
প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তাস্ত অন্ততম | গ্রীকদের সহিত ভারতের সম্পর্ক 
স্কাপনের সময় হইতে ভারত সম্বন্ধে এই বিবরণ বিচ্ছিন্ন হইলেও মোটামুটি 

ধারাবাহিকভাবে পাওয়! যায়। মৌর্ধ রাজসভায় মেগাস্থেনিস রাজদৃত হইয়া 
আসিয়াছিলেন এবং ভারতের সমাজ ও জনজীবন সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতার কথা 

“ইত্ডিকা' নাম দিয়! রচন! করিয়াছিলেন । টলেমির (2£০1605) এঁভিহাসিক 
ও তৌগোলিক বিবরণ হইতেও সেকালের ভারতের অনেক কথ! জান! যায়। 

গ্রীকদের পরে চীনা পর্যটকদের ভ্রমপবৃত্তান্ত অত্যন্ত মৃল্যবান। হুধবর্ধনের 
রাজত্বকালে আমেন ইউয়ান চোয়াং (ছিউয়েন লাউ, ৬২৪-৬৪৪ গ্রীষ্টাব্দ), তাহার 

্ 



১৮ ভারতজনের ইতিহাস 

আগে আসিয়াছিলেন ফ! হিয়েন ( ৩৯৯-৪১৪ গ্রীষ্টাব্য )। উভয়েরই ভ্রমণকাহিনী 
হইতে মেক।লের ইতিহাসের অনেক কথা জানা যায়। 

মুষলমানযুগে ভারতে যে-সব পর্যটক আসেন তীহাদের মধ্যে ইবন বতুতা 
€ ১৩৪২-৪৭ ), মার্কো-পোলে। (১২৯৩), রুশ নিকিটিন (১৪৭৯-৭৪), উইলিয়াম 

'হকিন্স ( ১৬*১-১২ ), টমাস রো (১৬১৫-১৯) ফ্রাসোয়া বানিয়ে (১৬৫৯-৬৬) 

তাভানিয়ের ( ১৬৪*-৬৭ ) প্রন্তৃতিব নাম উল্লেখষেগা | হিন্দু-মুসলমান যুগের 
সন্ধিক্ষণে আববদেশ হইতে আলিযাছিলেন মনীষী 'অল্ বেরুনি। ইহাদের 
ভ্রমণবুতান্ত পড়িয়া একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সপৃদশ শতাব্দী পর্যস্ত ভাবতের 

্বাষ্্র অর্থনীতি, সমাজ ও স্স্তি সন্বন্ধে অনেক কথা জান] যাষ। 

হিন্দুযুগের পুরাণেব মতে! মুসলমানযুগেও অনেক রাজকাহিনী রচিত 

ছইয়াছে। যেমন তারিখ-ই ফিক্জ শাহী, হমাযুন-নামা, আকবপ-নাম। ইত্যাদি । 

কিন্তু স্থলতান ও বাদশাহদের কথা ধাহার! লিখিয়! গিযােন তাহাদের রচনার 

মধ্যেও অতিরঞ্রন ও প্রশত্তিব মাত্রা কম নহে । তনু পধবতীকাপের এই সব 

“বাদশাহনামা' ইতিহাস হিসাবে অনেক উন্নত ও নির্ভবযোগা | 

ইংরেজযুগে ঠিক এই ধরনের রাজবুস্তান্ত লেখার প্রথা] উঠিয়া যায়, কারণ 

ইতিহাসের উপকরণ তখন ছাপাখানা, বই € সংবাদপত্রেগ ভিতর দিয়া সাধারণ 
মা্ুযেব কাছে নহজলভ্য হয়। সরকারী নীতি ও কাজকর্মেব বিবরণ দলিলপত্রে 
(২৪০০5) সযত্বে রক্ষ1 করার দায়িত্বও আধুনিক যুগে স্বীকৃত হয়। ইহার 
পর হইতে কেবল ইতিহাস রচনার উপাদান নহে, ইতিহাস রচনার ধারাও 

বদলাইডে থাকে । 
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সৃতীয় অধ্যায় 

সিন্ধুসভ্যতা 
মানুষের সভাতা৷ প্রথম বাক ফিরিয়া একধাপে অনেক উন্নত স্তরে উঠিয়া 

ঘায় কৃষিকর্মেব আবি্কাবের পর। এই আদিম কষিসভ্যতাকে নব্যপ্রস্তর যুগের 

সভ্যতা! বল! হয়। বিখাত প্রত্বতত্বিদ গঙন চাইল্ড (ড. 30:00 01)1106) 

বলিযাছেন, সুদূর প্রাগিতিহাসেব শেষবাত্রির আপোছাযায় নবাপ্রস্তরযুগের এই 

“কৃষিবিপ্নব ঘটিয] যায় । ছিতীষ বিপ্লব ঘটে একেবারে প্রাগিতিহাসের উষাকালে, 

যখন চাষ কবিয়! ফসল ফ্লানো ছাডা৪ মান্ষ তামার মতো ধাতু ব্যবহার 
করিতে শেখে, ভ্রব্যের আদান-প্রদ।ন করিয়া বাণিজ্জা আরম্ত করে এবং চাষ 

হইতে উৎপন্ন ফসলের প্রাচুর্ধেব উপর নির্ভর করিয়া নগপসভাতার কেন্দ্র গড়িয়া 
€তোলে। প্রথম বিশ্লব ঘটিয়[ছিল আচ্চমানিক শ্রীষটপূর্ব দশ-বারে! হাজার বছর 

আগে, দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে প্রায় শ্রীষ্টপৃধ তিন হাজার বছব আগে । গর্ডন, চান 
এই দ্বিতীয় বিপ্লবের সীমান! নিদেশ করিয়াছেন এইভাবে £ 

পশ্চিমে সাহার] মক্ষতুমি ও ভূমধ্যসাগর, পৃবে থর মরুতৃমি ও হিমালয়, উত্তরে 
বলকান, ককেসাস, হিন্দুকুশ পবতমাল! এবং দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি (1:0201০ ০৫ 
(089০6: )। পশ্চিমের অংশটিকে এতিহামিকবা বলেন 'উর্বর অর্ধচন্জ্রভূমি” 

(দত 01:5506200)। পৃধের অংশটি প্রধানত ভারতের সিদ্ধুসভাতার কেন্দ্র। 

জিন্ধুসত্যতার কেন্দ্র 

সিদ্ধুসভ্যতার দুইটি প্রধান কেন্দ্র হুড়্ঠা! ও মহেঞ্জড়ো-_ আমাদের কাছে 

অধিক পরিচিত। হড়গ্লা হইল পাঞ্জাবের মণ্টোগোমেরী জেলায়, মহেজদুড়ো 
সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় । এই ছুইটি প্রধান কেন্দ্র ছাডাও প্রায় ৮টি 
কেন্দ্র জুড়িয়া এখানে এক বিশাল সভ্যতার রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে । উত্তরে 

লন ॥ 5 17-15855 ৬৬18ড (০8511655885. 



নিন্ধুসভ্যতার শীলমোহর 

সিমলা পাহাডের নীচে রুপার হইতে কবাচীর প্রায় ৩০০ মাইল পশ্চিমে 
আরবসাগরের কাছে স্থকৃতাগেন-দর পর্যন্ত এই সভ্যতার সীমান] প্রসাবিত। 

হিমালয় হইতে আরবসাগর পর্যস্ত নদী-উপত্যকার কেন্দ্রগুলি সিদু ও ঘগগর 
নধনদীম়ালার ধারাপথে অবস্থিত বপিয়া এই সভাঙার নাম দেওয়া হইয়াছে 

সিন্ধু-উপত্যকাব সভাতা' ব। 'দিন্ধুসভ্যতা, 

বগর-পরিকল্পন। 

হড়প্লা-মহেঞ্জভোতে ভূগভ হইতে নগরের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে 

তাহা বেশ বিদ্তস্ত ও পরিকল্পনাসম্মত। নগরছুর্গ হইতে আসল নগর পর্যন্ত 

উত্তর-দৃক্ষিণে একটি টান রাস্তা আছে, পূর্ব-পশ্চিমে আরেকটি টান রাস্তাকে 
ইহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তাটি প্রায় ইহার সমান্তরাল । 
রাস্তাগুলি দৈ্ধ্যে আধ-মাইপের কিছু বেশী, এবং প্রস্থে ১৪ ফুট হইতে প্রায় ৩৩. 
ফুট । ছোট পথ ও অলিগলিগুলি আকাবাকা হইলেও চোরাগপি হা অন্ধগলি 

নহে। গলিগুলি ৪ ফুট হইতে ৬ ফুট পর্যন্ত চওড়া । নগরের রাস্তাগুলির আর- 
একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল ইহাদের ধার ঘো'ধিয়! তলা দিয়া ড্রেন বা নূর! চলিয়া 
গিয়াছে। ছোট ছোট রাস্তা ও লোকের বাড়ি হইতে ড্রেনের জল আসিয়া ইট 
দিশ্বা গাথা! চৌবাচ্চায় ব! ষাটির হাড়ি-কলসী-জালায় পড়ার ব্যবস্থা! আছে । 
নগরছুর্গের চাষিদিকে কোন প্রাচীর ছিল বলিয়। মনে হয় না। 
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সিন্ধু উপত্যকার রগ 
সভ্যতা ৮০০ | 

সর্বসাধারণের বাবহারযোগায ঘরবাড়ির মধ্যে মহেপ্রদড়োর বিরাট ্বানাগার, 

স্তস্ভযুক্ত বড হলঘব (মনে হয় দেব।লয়), এবং হডগ্লার বিশাল শশ্যাগার বা! গোলা 

অন্যতম। স্গানাগারটি উত্তর-দৃক্ষিণে ১৮ ফুট, পূর্ব-পশ্চিমে ১৮ ফুট | হডগ্লার 
বিশাল শশ্তগোলাটিও উত্তব-দৃক্ষিণে ১৬৯ ফুট, এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৫ ফুট, দুইটি 
ব্লক, মধ্যে প্রায় ২৩ ফুট চওড়া দেওয়াল দিয়া পৃথক করা। যখন মৃদ্রার 

€ ০80:065 ) অভাব হইত ব1 থাকিত না, তখন নগরবাশীদের মৃদ্রার বদলে 
শশ্য দিয়] “কর” বা "ট্যক্' দিতে হইত | সেই বিপুল শন্ত জম] হইত এই বিশাল 
গোলাঘরে। 

জর্থনীতিক ও সামাজিক জীবন ঃ 

নগরের এই রূপ হইতে সিন্ধুভ্যতার নাগরিক জীবনেরও কিছুটা আভাস 

“পাওয়া ঘায়। ঘরের বাসন-কোসন ছিল পে।ড়ামাটি পাথয়.তাম। ব্রোচ রূপা ও 
ঠ হাতির দাতের তৈরী | মাটির পাত্রই বেশী। হাতিয়ার ( 6০০18 ) ও অস্বশস্ 



৬২ 

সিদ্ধসভাতার পোডামাটির মৃতি 

অধিকাংশই দেখা! যায তামাব বা ব্রোঞথ্ধের, লোহার নহে । ছোট স্ুচ হইতে 

ক্ষুর ছুরি কাস্তে বডশি কুঠাব লাঙ্গলের ফল! প্রভৃতি কোনটাই লোহার নহে, 

সবই প্রায় তামার ও ব্রোঞ্জেখ, ববং কিছু কিছু পাথরেরও আছে। এই সক 
তামার ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র দেখিয়া! মনে হয় সিন্ু-উপত্যকার অধিবাসীরা 

সেই সময় ধাতুবিষ্ঠায় বেশ পারাশা হইয়াছিল। 
এখানকার অধিবাসীবা গম, বালি, ছোলা প্রভৃতি চাষ করিত। কিন্তু 

তাহারা নিরামিযভোজী ছিল বলিয়া! মনে হয় না। নানাবিধ প্রমাণ দেখিয়া 
বোঝা যায় মাছ-মাংসও খাইত। খুড়িবার সময় এই অঞ্চলের বহু স্থান 
হইতে মাছ-মাংসের হাড পাওয়া গিয়াছে। সিম্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা 
নানারকমের পঞ্চপালন করিত জান! গিয়াছে, যেমন কুকুর বিড়াল কুঁজতোলা-গরু 



সিন্ধুসভ্যতা৷ ২৩ 

ছাগল ভেড়া মহিষ ইত্যার্দি | উট না পাওয়] যাওয়াতে পরিষ্কার বোঝ যায় ঘে 
সিন্ধু-উপত্যকার পরিবেশে তখন উত্তাপ ও শুষ্তার মাত্রা খুব বেশী ছিল না। 
আর ঘোডার মতে! গতিশীল জন্ত তাহার! নিজেদের বশে আনিতে পারে 

নাই বলিম্মাই আধবা প্রধানত ঘোডার জোরে তাহাদের জয় করিয়াছে। 
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সিন্ধুসভ্যতার চিত্রলিপি 

এঁডিহাসিক গুরুত্ব 
ভারতেব ইতিহাসে সিন্ধুসভ্যতাব যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রথম গুরুত্ব হইল, 

আগে প্রাচীন সভ্যতাব দিগন্ত ছিল আর্ধযুগ পর্যস্ত বিস্তৃত। সিন্ধুসভ্যতার 

পরিচয় পাঁওযার পরে এখন তাহা নিঃসন্দেহে আরও প্রায় দুই হাক্গার বছর 

পিছাইয়! গিয়াছে। দ্বিভীষ গুকত্ব হইল, কিছুকাল আগে পর্যস্ত পগ্ডিতেরা 

মনে করিতেন ভারতীয সত্যতার উদ্ষযোগপবে যাহ] কিছু দান তাহা প্রধানত 

আধদেরই। পিদ্ধুসভ্যত। এই ধারণ! ভুল প্রমাণ করিয়া! তাহা বদলাইতে 

বাধ্য করিয়াছে। এখন অন্তত এইটুকু প্রমাণিত হইয়াছে ঘে আর্ধর আসিবার 

পূর্বে ভারতেব মাটিতে একটি সমৃদ্ধ সত্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং তাহার 

জন্ বাহিরের কোন প্রেরণ! তাহাব প্রয়েজন হয় নাই। তৃতীয় গুরুত্ব হইল, 
একই সময়ে পৃথিবীর যে-সব কেন্দ্রে উন্নত নগব-কেন্দ্রিক মানবসভ্যতার বিকাশ 
হুইয়াছিল তাহা কেবল পশ্চিম এসিয়ায় অথবা নীলনদের উপত্যকায় সীমাবদ্ধ 

ছিল না, ভারতও তাহার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। চতুর্থ গুরুত্ব হুইল," আগে 
আর্দের এদেশে আগমনের ব্যাপার ধোয়াটে তো! ছিলই, আর্ধপূর্ব কালটাও 

ছিল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন । আর! কাহারা ও কখন আসিল, আসিয়া 

বেদবণিত যে-সব নগরছূর্গ ধ্বংন করিল তাহ! কোথাকার ও কাহাদের, 
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শি্ধুসভ্যতার উপাদ্দান হইতে এই সব জটিল সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব 

হইয়াছে । আর্বপূর্বযুগের ইতিহাসের বিরাট শুন্তত! আজ অনেকটা পুরণ 
হুইয়] গিয়াছে । 
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চতুর্থ অধ্যায় 

আর্ধসমাজ ও সভ্যত। 

একথা মনে রাখ! দরকার ষে “আর্য”, 'দ্রাবিড' এই নামগুলি জাতিবাচক 

নহে, ভাষাবাচক। তনু জাতির নাম হিলাবেই এই নাম গুলি চলিয়! গিয়াছে। 

ভাষাতত্ববিদরা মনে কবেন, সংস্কৃত গ্রীক লাটিন পারসী প্রভৃতি ভাষাগুলি কোন 

একটি অতিপ্রাচীন মূল ভাষ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই নব ভাষার মধ্যে 

বহু শব্দের সাদ্বশ্য দেখিয়া! ভ্রাহার] ইহা অন্তমান করিয়াছেন। এই মূল ভাষায় 
যাহার] এককালে ভাবের আদান-প্রদান করিতেন পণ্ডিতের] তাহাদেবই “আর্য 

বলেন। মুলত তাহারা "শ্বেতকায়' বা “ককাসয়েড' গোষঠীতুক্ত হইলেও, 
তাহাদেব বিভিন্ন শাখা প্রশাখাব একাধিক বৈজ্ঞানিক নাম আছে। . এককালে 
বা একসঙ্গে আর্ধরা ভাবতে আসেন নাই, বিভিন্ন সময়ে দলে দলে আমিয়াছেন। 

সিন্কুসত্যতার সহিত আর্যদের আগমনের সম্পর্ক 

নিন্ধুঘভাতাব কাল প্রন্ততাত্বিকর! আন্মানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বান্ধ বলিয়। 

নির্দেশ কবিয়াছেন। ভারতের মাটিতে আর্ধ বা! বৈদিক সভ্যতার কাল খুব বেশী 

হইলে ১৫০০ খ্রীষ্টপূবান্বের আগে টানিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। তাহা 
হইলে একথা বলা যাইতে পারে যে শ্রীষ্টপূর্ব ২০** হইতে ১৫০* বছরের 
মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দলে দলে ভারতে আর্দের আগমন ঘটিয়াছে। প্রসিগ্ধ 
প্রত্ুতত্ববিদ মর্টিমার হুইলার সিদ্ধুসত্যতার পতন ও আর্ধদের আগমন 
এই ছুই এঁতিহালিক ঘটনার মধো সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। “সপ্তসিন্ধু” 
অঞ্চলে (পাঞ্জাব ও তাহার পরিপার্খব ) আর্ধরা আমিয় স্থানীয় অধিবাসীদের 
স্থরক্ষিত নগরে বারংবার হানা দ্রিয়াছিলেন, খকুবেদে তাহার বর্ণন/ আছে। 
বেদে এইসব পগরকে 'পুর' ব! ছুর্গ বলা হইয়াছে। বেদের প্রধান দেবতা “ইন 
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তাহার অন্চগত আর্দের এই লব দুর্গ ধ্বংস করিতে সাহাধ্য করিয়াছিলেন, 

সেইজন্ধ তাহাকে বল! হইয়াছে 'পুরন্দর' (অর্থাৎ যিনি পুব ধ্বংস করিতে 

পারেন )। আর্ধপতি দিবোদাসের জন্য দেবতা ইন্দ্র ৯০টি পুর ধ্বংদ করিয়া- 

ছিলেন এবং স্থানীয় অনার্ধদলপতি শহ্বরের শত দুর্গ চূর্ণ করিয়া! তিশি আর্ধদের 
জয়যাত্রায় সহায় হইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, সপৃসিন্ধু অঞ্চলে আর্ধরা এই সব 
পুর, দুর্গ ও নগর কোথায় দেখিতে পাইলেন? ম্বভাবতঃই মহেপ্রদডো, হডগ্া 

প্রভৃতি নগবের কথা মনে হয় এবং এই সব নগরেব রূপ বেদের বর্ণনার সহিত 

মিলিয়! যায়। 

অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবন 

বৈদিক যুগ বলিতে দ্ুই-তিনশত খছর বোঝায় না, দুই-তিন হাজার বছর 

কি তাহাবও বেশী বোঝায়। খকৃবেদ ও তাহার 'আগেব যুগ পধস্ত (আন্মানিক 

গরী্টপূব ২৫০* হইতে প্রায় ৬০০-৫০০ শ্রীষ্পৃবান্দ) বৈদিক যুগ বিস্তৃত। খক্- 

বেদের রচনাকাল পণ্ডিতেরা ১২৯০-১০০০ খ্রীষ্টপুবান্দ বলিয়া! অনুমান করিয়াছেন। 
খাকৃবেদেব মধো আর্ধদের জীবনধারার যে পলিচয় পাওয়া যায় তাহ শ্বভাবতঃই 
আরও অনেক আগেকার কালেব স্থতি বহন কবিতেছে। তাই খক্বেদের 

আধঙজীবনের সহিত পরবতী বৈদিক সাহিত্য-বণিত আধদেেব জীবনযাত্রার বেশ 

পার্থক্য ঘটিয়াছে দেখ! যায়৷ 

খক্বেদের যুগে আযরা ছোট ছোট পিত্তপ্রধান পখিবারে বিভক্ত হইয়া গ্রামে 

গ্রামে বাম করিতেন। কয়েকটি গ্রাম লইয়া! একটি বিশ ও জনপদ গডিয়। 

উঠিত। পর্িবাবেপ্ কর্তাকে বলিত গৃহুপতি, গ্রামেৰ মোডলকে বলিত গ্রামণী। 
ধাহার উপর বিশ পরিচালনার ভার থাকিত তিনি বিশপতি এবং জনপদের 

অভিভাবক হইতেন ধিনি তাহাকে বপিত গোপা বা জনপতি। রাষ্ের 

উদ্ভব তখন হইয়াছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন বংশানুক্রমে রাজারা বা 

জনপতিবা। রাজারা ঠিক প্রজাদের ছ্বারা মনোনীত হইতেন কিন! সঠিক বলা 
যায় না, হইলেও হইতে পারেন । তবে বংশাহুক্রমে রাজত্ব করার প্রথাই তখন 

বেশী প্রচলিত ছিল। খক্বেদে পুরু ও ভ্রিৎহু আর্ধজনেয় রাজবংশের অনেকের 
নাম পাওয়া যায়। রাজ্য ও প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই ছিল প্রধান রাজধর্ম। 

এই রাজধর্ম পালনের জনক যাহারা তাহার সহায়ক ছিলেন তাহাদের মধ্যে 
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পুরোছিত প্রধান । ইহা ছাড়া সেনাদলের্ অধ্যক্ষ ছিলেন (নানী । পদাতিক 
নৈন্তদের পার্ট এবং রথারোহীদের রুখিন বলিত। যুদ্ধের প্রধান অস্থ ছিল 
তীরধন্ুক। ধন্ুকে ছুই রকমের তীব ব্যবহার কর] হইত, একটি শিং-এব তৈরী 

তীর, তাহাতে বিষ লাগানো থাকিত ; আর-একটিতে তাম। বা লোহার ফলা 

থাকিত, 'অয়োমুখ' বলিত। বর্শা তরবারি ও কুঠারের উল্লেখও পাওয়া ঘায়। 
যুদ্ধে নিশান উডিত বাজনা বাঁজিত। কুলপতির! বা পরিবারের কর্তার! গ্রামণীর 

অধীনে থাক্কিয়া সডাই করিতেন । অর্থাৎ রাষ্ট্রের সংকটের নময় গুহ ছাড়িয়।! 

কুলপতিদের যুদ্ধ করিতে হইত। দুর্গ বা নগরের ভার ধাহাদেব উপর থাকিত 

তাহাদের বলা হইত পুরপতি। রাজাদের দূত ছিল, গোয়েন্দাও ছিল গোপন 
খবরাখবর সংগ্রহের জন্য। জনপদের কাজকর্ম পরিচালনা করিত সম্ষিতি, 
রাজা ও প্রজার! ব! গ্রাণীবা এখানে মিলিত হুইযা সকল বিষয়ে আলোচন। 

করিতেন। সযিতি ছাডা একটি সভভ| ছিল, মনে হয় সেখানে গ্রামজ্যেষ্টরা 

মিলিত হইতেন। 

গ্রাম ছিল জীবনের প্রধান কেন্দ্র । লগ্র বলিয়া কোন কথা খক্বেদে নাই, 

'গুর' কথ! আছে। পুন দুর্গ বলিয়া মনে হয়। নগরের বিকাশ ঠিক খক্বেদের 
কালে হয় নাই। চাষবাসই ছিল প্রধান জীবিকা। কুষ্টি, চর্ষনী প্রভৃতি কথা 
হইতে কৃষিকর্ষের প্রাধান্থ বুঝিতে পারা ঘায়। চাষের জমিকে উর্বর! বা 

ক্ষেত্র বলিত। ক্ষেত্রে জলমেচন করা হইত, সারও দেওয়া হইত। ধান ও 

যবের চাষ হইত বেশী। কৃষির মতো! পশুপালনও অন্ততম জীবিক ছিল। 

পণ্ডর মধো গরুকেই অধিক আদরযত্ব করা হইত। গোপদের পেশ! ছিল গরু 
চরানো। গরুর ছুধ আর্ধদের অন্যতম খাগ্ঠ ছিল। গরুর কান বিধাইয়] একটি 

৮-এর মতো চিহ্ন করিয়া দেওয়। হইত বলিয়! গককে অষ্ট্ুকর্ণী বলিত। গকু 

ছাড়া আর্ধর] ঘোডা ছাগল ভেডা ও কুক্র পালন করিতেন । 

কৃষিকর্ম প্রধান পেশা হইলেও আর্ধর! ব্যবসা-বাণিজ্ণ্ড করিতেন । ধাহারা 

বণিক ছিলেন প্তাহাদের পণি বলিত। বোধ হয় তাহার অনার্ধ ছিলেন, 

কারণ তীহাননের অপরিচ্ছন্ধ আচার-ব্যবহারের বেশ নিন্দা করা হুইয়াছে। 
দ্রব্যের বদলে ভ্রবা দিয়া (08:09: বলে) ব্যবসা চলিত, মুদ্র। দিয়া নছে। 

যাণিজ্য দ্রবোর মধ প্রধান ছিল বস্ত্র, চাদর ও চামড়1| গরু দিয়! দাষ ঠিক 
হইত, এখন যেমন আমর! টাকা দিয়! দাম ঠিক করি । আিষ্কনামে একরকমের 
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সোনাব মোহর ব! চাকতির ব্যবস্কার ছিল, কিন্তু তাহা মৃদ্র! কিন! ঠিক বলা 
যায় না। যানবাহন ছিল রথ ও গরুর গাড়ি, রথ ঘোড়ায় টানিত। খাক্বেদে 
অগ্নি দেবতাকে প্রায়ই “পথিকৃৎ” বলিয়া সম্বোধন কর] হইয়াছে । 'পথিকৃৎ্ণ 

হুইল যিনি পথ করিয়া দেন | বোঝা যায়, চলাচলের পথ বেশী ছিল না, 

স্থগমণ্ড ছিল না। চারিদিকে গভীর অরণ্য ছিল, তাহার মধো হিং জীবন্ত, 

আর্দেব হোমযজ্ঞাদির জিনিসপত্র 

দক্থ্য ও শত্রু অনার্ধর1 বাস করিত। সেই অরণ্য ভেদ করিয়া পথ করিতে 

হইয়াছে, অগ্নি তাহাতে সাহায্য করিয়াছেন । খক্বেদের যুগে আর্ধর! সমুত্রগামী 
পোতে চলাচল করিতেন কিন। তাহা লইয়া মতভেদ আছে। তবে খকবেদে 

শতাড়ী পোতের কথা জান! যায় এবং পোতডুবির কাহিনীও পাওয়া যায়। 

তাহাতে মনে হয় আর্ধরা যে কেবল নৌকায় করিয়া! নদীতে চলাফেরা করিতেন 

তাহ] নহে, বড় বড় পোতে করিয়1 সমুত্রেও পাড়ি দিতেন, হয়ত বাণিজোর জন্য। 

কারিগরদের মধ্যে সূত্রধর, ধাতুশিল্পী, চর্মকার, তন্তবায় ও মৃংশিল্পীদ্ের ঘন 

ঘন উল্লেখ আছে খক্বেদে। শুত্রধরর] কাঠের রথ. গাড়ি, গৃহ, দৌকা, পোত 
ইত্যাদি নির্মাণ করিতেন, কাঠ-খোদাইয়ের কাছেও খুব দক্ষ ছিলেন। ধাতৃ- 
শিল্পীদের মধ্যে কর্মকারের! তাম! বরো ও লোহার হাতিয়ার হক্্রপাতি তৈরী 
করিতেন, দ্বর্ণকারের] গহনা গড়িতেন। তন্তবায়দের মধ্যে মেয়েরাও ৃতাকাট! 
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ও সেলাইয়ের কা করিতেন। কুলাল বা কুস্তকারর! নানারকমের মাটির 

পাত্র গডিতেন। 

সমাজে পুকমবা প্রধান ছিলেন, আর্ধর! অধিকাংশ প্রার্থনায় পুত্র কামনা 

করিতেন। তবে কন্যার! যে অবস্ঞার পাত্রী ছিল তাহা! নহে। কন্যা! হইলে 

তাহাকে ঘক্েই পালন করা হইত, শিক্ষা দেওয়া হইত। ঘোষা, অপালা 

প্রভৃতি আর্ধকন্াঁরা খধিভ্ুল্য মধাদ1 পাইয়াছেন, কেহ কেহ বেদের স্তোত্রও 

রচনা করিয়াছেন। পধিণত যৌবনেই কন্তাদেব বিবাহ হইত। একবিবাহ 
সাধারণত প্রচপিত ছিল, তবে বহুধিবাহে কোন বাধা ছিল না। মেয়েদের 

মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা ছিল না, কিন্ধ বিধবাদেব পুনধিবাহ হয়ত তখন চলিত 

ছিপ। খক্বেদে অস্তত মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথার কোন কথা নাই। মনে 

হয় না মেষেপা তখন কেবল অন্ত:প্ুরে বন্দী হইরাই জীবন কাটাইতেন। 

সামাজিক উৎসবে সাজিয়া-গুজিয়! তীঁহাবা যে বাহিবেব আনন্দে যোগদান 

করিতেন, বেদে তাহাব বর্ণনা পাওয়া যায। 

পোশাক ও অলংকাবেব দিকে আধঘদেব বেশ দি ছিল দেখা যায়। 

পোশাকের তিনটি ভাগ ছিল-নীবি ( অন্তবাস), বান বা পরিধান, ও 
অধিবাস বা জ্রাপী। বস্ত্র নানারডের ছিপ- তুলা, হবিণেব ছাল ও পশম দিয়া 
তৈরী হইত। সোনার গহনা ও ফুল সংযোগে অঙ্গসজ্জা কর! হইত, বিশেষ 

করিয়। উতৎ্লনের লময়। পুরুষ ও মেয়েরা মাথায় একটি কাপড়ের পোশাক 

ব্যবহার করিতেন এবং উভয়েই মাথার চুল দীর্ঘ রাখিতেন 1 
খকৃবেদেপ যুগে আর্ধসমাজে গোষ্ঠীবিভাগ ছিল দেখা যায়। 'বর্ণ বা রঙ 

এবং 'সাজাতা' ভেদে পবিবারগুলিকে ভাগ কর! হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণের আর্ধর 

কুষ্ণবর্ণের অনার্ধ দাসদন্থাদের সংস্পর্শ হইতে ম্বভাবতঃই 'নিঙ্গেদের দূরে 
স্লাখিয়াছিগেন। পুরোহিত ৩ রাজাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। পুরোহিতরা 

ব্রাহ্মণশ্রেণীতৃক্ত এবং রাজারা! ক্ষত্রিয়শ্রেণীভূক্ত হন। বাকি আর্ধজনদের “বিশ' 
বলা হইত। “বিশ' হইতে 'বৈষ্ত' হইয়াছে। 

খকৃবেদের প্রথমদ্দিকের স্তোত্রে মাকে এইভাবে চারটি গোষ্ঠীতে বা বর্ণে 
ও শ্রেণীতে ভাগ করার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু পরে 'পুরুষস্ক্তে'র মধ্যে এই 

বর্ণবিভাগ আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে । এই সুক্কে বল! হইয়াছে যে আদিপুরুযের 

সুখ হইতে ব্রাদ্দণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, জান হইতে বৈশ্ঠ এবং পদছয় হইতে 
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শুর বর্ণেব উৎপত্তি হইযাছে। বোঝা যায়, এই হুক্তের দ্বার] আর্ধথবির! 
চাবটি বর্ণে বিভক্ত সমাজের গডনকে সংগত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে একথা 

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে খক্বেদের যুগে এই বর্ণভেদ অনেকটা 

'গুণভেদ ও কর্মভেদেব উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহার জন্য সমাজের বিভিন্ন 

স্তরেব গতিশীপতা৷ বিশেষ ব্যাহত হয নাই। পরবতীক।লের কঠোব জাতিতে 
ও বর্ণ বৈষমোব মতে! সমাজকে তাহা অচল ও অসাড করিয়া তোলে নাই । 

খক্বেদোন্বব বৈদিক যুগে এই অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনেশ অনেক 

পরিবর্তন ঘটিযা যাষয। রাজা বিস্তৃত হয, বাজারাও ক্রমে বিবাট শক্তিশালী 

পুকষ হইয1 ওঠেন। তিনি সকল শ্রেণীর প্রজাদের সবময় ভাগ্যবিধাতা হন। 

সাধাবণ বৈশ্ব। তাহাকে বলি? শুনব ৪ “ভাগ' দিত এবং তাহাদের উপর 

তিনি যদ্ৃচ্ছা অতাচাব কবিতে পাপিতেন। শৃত্রদের বহিষ্কার ও নিধন করিবার 

ক্ষমতা তাহাব ছিল, এমনকি ব্রাঙ্গণদেরও ইচ্ছা কবিলে তিনি সামাজিক 

পদমর্যাদ1 কাডিয়] লইয়| পাবিতেশ। 

রাষ্ পধিচালনাব বিধিবাবস্থাব বিকাশ হয় এই লময়। খক্বেদের যুগে 

পুবোহিত ছাড1 আর কাহাকে ও রাজকার্ধে সাহায্য কিতে দেখা যায় না। 

পধবর্তীকালে একাপিক বাজকমীীব পবিচয় পায়] যায়, যেমন জংগ্রহিজ্রি 
€ কোষাধ্যক্ষ ) ভাগ্তুঘ ( কর-আদায়কাবী ), সুভ (রাজদূত, গায়ক ), 

ভক্ষাবাপ (জুয়াখেলার পখিদ্শক ), গৌ-বিকর্তন (রাজার শিকারসঙ্গী ), 
পালাগল (সংবাদদাতা ) প্রভৃতি । এই সব রাজকর্মীর কাজের দায়িত্ব দেখিয়া 

মনে হয় ষে রাষ্ট্রশাসন তখন বেশ জটিল সমস্যা হইয়! দাডাইয়াছিল। স্থপতি, 
ও “তপতি, নামে ছই শ্রেণীর রাজকর্মীর নাম হইতে মনে হয় কেন্দ্রীয় 

শাসকের অধীনে প্রার্দেত্রিক শাসনকর্তারও প্রয়োজন হইয়াছিল। স্থপতির 

কাজ ছিল অনার্য আদ্দিবাসীপ্রধান প্রান্তীয় অঞ্চল শাসন করা, শতপতির কাজ 

ছিল কয়েকটি গ্রামের ( একশত হইতে পারে ) শাসনকার্ধ পরিচালন] কর]। 

দমাজের প্রধান চারটি শ্রেণীর পরস্পরের সম্পর্কেও বৈদিক যুগের শেষে বেশ 
গুরুতর পরিবর্তন ঘটে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূদ্র-_ এই চারটি বণ রা! শ্রেণীর 
মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরতেদ অনেক দৃঢ় ও স্পষ্ট হইয়া ওঠে । বৈশ্বের কোন মর্ধাদা 
'নাই, শূদ্র অবহেলার পাজ্র, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়র] শ্রদ্ধেয় ও পৃজনীয়। ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয়ের মধো সামাজিক ক্ষমতা ও মর্যাদার ছন্থ এই সময় বেশ মাথা 

তুলিতে থাকে । 



৩২ ' ভারতজনের ইতিহাস " 

আর্ধ-অনার্ধের মিশ্রাণ। হিন্দুসভ্যতার বিকাশ 

পরবর্তা বৈদিক যুগের প্রধান কীতি হইল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতার সংগঠন । 
আর্ধদের বসতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হুইয়াছে, তাহার ভৌগোলিক সীমানা পাঞ্জাব 

অঞ্চল হইতে উর-গাঙ্গেম উপত্যকায় ছড়াইয়! পড়িয়াছে। কুরুপধ্াল (দিল 
মিরাট অঞ্চল), কোশল ( অযোধ্য1), কাশী ( বাবাণসী ), বিদেহ ( উত্তপ্ন- 

বিহার ) প্রভৃতি রাজা গডিয়। উঠিয[ছে। 

ধাকবেদের 'দশ রাজাব যুদ্ধে কাহিণী'ব মধো আধ-অনাধেব সংঘাত ও 

মিশ্রণের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আর্ধব। যখন পাঞ্কাব অঞ্চল হইতে মধাদেশে 

গাঙ্গে উপত্যকা দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন আধ ও অনার্য অনেক 

জাতির সন্মিলনে বড বড জাতি গডিয়া উঠিতেছিল। ভরত এইবকম 

একটি বড জাতি এবং স্তুপ্জাল তাহাদের বাজা। হ্থদাসের সহিত পৃবে পাঞ্জাব 

অঞ্চলের আধদেব দশজন মিত্রধাজার বিবোধ ও যুদ্ধ হয়। লক্ষণীয় হইল, 

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই স্থানীয় অনাধর] তাহাদের দলপতিদের অধীনে যোগদান 

করিয়াছিল। এই সংগ্রামে স্বপ্দাসের জয বোধ হয় প্রাচীন ভাবতীয় ইতিহাসে 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটন!। ইহাব পথ হইতে বিজয়ী রাঙা ও তাহার 
দিথিজযের পবিকল্পন। প্রসারলাভ কবিতে থাকে, এবং একচ্ছত্র সম্রাটের কল্পনাও 
বাস্তব বপ ধাবণ কবে। রাজ! স্ুদ্াসের এই জয় হইতে আখ-অনাধের রাস্্রিক 

মিলনও নুচিত হয়, যে-মিলন হইতে “হিল্দুমভ্যতা” গড়িয়। ওঠে । 

রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত 

আধমত্াতার প্রসার এবং আধ-অনার্ধের সংমিশ্রণে হিন্দুসভাতার পত্তন 

ও প্রতিষ্ঠার চিত্র ভারতের ছুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে 

যেমন সুম্দররূণপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমন আর কোথাও ফোটে নাই। রবীন্দ্রনাথ 

ভাই বলিয়াছেন £ “রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় ষেন জাহবী ও হিমাচলের 

স্তায় তাগার! ভারতেরই, ব্যান বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র। ভারতের ধারা দুই 

ম্ছাকাবো আপনার কথ ও লংগীতকে রক্ষা করিয়াছে । রামায়ণ ষহাভারত 

ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহান। ইহার সরল অসুইংপ-ছন্দে ভারতবর্ষের 
সহন্্ বৎসরের হংপিও স্পন্দিত হইয়া আনিয়াছে।” 
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পলামায়ণের কাহিনী হইতে পরিফার বোঝ! যায় ষে, আর্ধসভ্যতার কেন্দ্র তখন 

গাঙ্গে় উপত্যকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; বাহিবে তাহার বিশেষ বিস্তার হয় 
নাই। রামায়ণের কাহিনী মূলত দুঃসাহমিক অভিষানের কাহিনী, কারণ 

ইহাতে সর্বতারতে আধর্দের প্রসারের আভাস পাওয়। যায়। রাম তাহার 

রাজ্যসীমার বাহিরে গেলেই কেবল অবণ্য এবং সেই অবণোর মধ্যে বিচ্ছিন্ন 
আর্ধ-তপোবন দেখিতে পান ৷ কিক্িদ্ব্যায (বর্তমান বেলারী অঞ্চল) পৌছিবার 

আগে কোন সুশৃঙ্খল সমাজ বন্ধ জীবনেব বিশেষ কোন পবিচয় পাওয়া যায় না। 

গঙ্গার দক্ষিণ হইতে বিদ্ধাপর্বত পাঁর হইম]| দাক্ষিণাত্য পর্যস্ত কেবল বড় বড 

অবণা দেখ! যায়। এই চিত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়, মধ্যদেশ হইতে পূর্ব- 
ভারতে ও দক্ষিণভাবতে আধসভ্যতার প্রসারের শ্থৃতি 'রমায়ণ” বহন করিতেছে। 

মহাভারতের চিত্র একেবাবে অন্যরকম । দক্ষিণভারত, পূর্বভারত 'ও পশ্চিম- 
ভাবতে বড বড বাজ! ও রাজ্যের কথা মহ।ভারতে আছে, এবং তাহার! 

কৃরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন । মৃহ।ভারতেব কে্দ্রস্থ চবিত্র শ্রীকৃষ্ণ 
কাধিয়াওয়ড উপকূলে দ্বারকার অধিবাসী । ভাবতের নকল তীর্থস্থ'ন, নদনদী, 

পাহাড-পবত মহাভাবতে স্থপবিচিত, কিন্ধ রামায়ণে নহে। রামায়ণ যে আধ- 

সভ্যতাব আদ্দিপর্বেব এবং মহাভাবত যে আর্ধ-অনার্ধেব মিশ্রণে গঠিত পরবতী 

হিন্দুভ্যাতার পর্বের কাহিনী ও চিত্র অবলম্বনে রচিত তাহা! এই ভৌগোলিক 
উপাদান হইতে বোঝা! যায়। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম _ 
বেদের ধর্ম ক্রমে জীবনবিচ্ছিন্ন হইযা জটিল ৰূপ ধারণ করিতেছিল। সাধারণ 

লোকের পক্ষে তাহা! বোধনুদ্ধিব দ্বার! জদযক্গম কর, অথব। তাহা আচরণ ও 

পাপন করা সম্ভব হইতেছিল না। বেদের আচারবনৃল, বলিবনুল জটিল ধর্মের 

প্রতি কেবল সাধারণ লোকচিন্রে নহে, জিজ্ঞাস্ব ও চিন্তাশীল মনেও ত্রমে একটা 

অসন্তোষ ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। ইহাব প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে, 

বিশেষত 'উপনিষদে? প্রচুর পাওয়া যায়। বেদেব বিরুদ্ধে বেশ বড রকমের 
একটি ধর্মান্দোলন ধীরে ধীরে গডিযা উঠিতোছিল দেখা যায়, এবং অনেকেই 

তাহাতে যোগ দিতেছিলেন। ইহাদের "লোকায়ত 'নাস্তিক' ও 'চাবাক" বলা 

হইত | বেদবিরোধী ধর্মমতের প্রচলন হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, 

উপনিষদের কাল হইতেই ধীরে ধীরে এতিহাসিক ও সামাজিক হ্গেত্র গ্রস্তত 

হইতেছিল গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের আবিঠাবের জন্য | 

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম 

গৌতম বুদ্ধ এই ধর্মের প্রবর্তক বলিয়া ইহাকে 'বৌদ্বধর্ বলা হয়। 
গোৌতমের জন্মতারিখ লইয়া মততেদ আছে, তবে অধুনা-গৃহীত যত হইল 
৫৬৭-৬৬ শ্রীষ্টপৃবান্দ। নেপালের দক্ষিণে তরাই অঞ্চলে কপিলবস্তর অন্তর্গত 

লুদ্ষিণী গ্রামে শাক্যবংশে তাহার জন্ম হয়। পিতার নাম শ্দ্ধোধন, 
মাতার নাম মহামায়া । বৌদ্ধগ্রন্থে (স্ৃত্তনিপাত) কি আছে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ 
করিবার পর গৌতম একদিন বিঘিসারের রাজধানীতে তিক্ষা করিতে যান। 

তখন রাজ] তাহাকে জিজ্ঞাস! করেন, "তোমার জাতি কি, জম্ম কোথায়?" 

উত্তরে গৌতম বলেন “হিমালয়ের ঠিক পাশে কোশলবাসী ধনবীর্যসম্পন্ন এক 
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বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ৩৫ 

জাতি আছে। তাহাদের গোত্র “আদিত্য” কুল 'শাকা”। আমি নেই কুল 

হতে উৎপন্ন ।” এখানে দেখ! যায় শাকারা কোশল-রাজানন অধীন ছিলেন 

এবং শুদ্ধোধন তাহার আধিপতা স্বীকার করিয়া! অনেকটা স্বাধীনভাবেই রাজ্য 

শাসন করিতেন । কোশলের ( অধোধা।) নায়কত নামম্বাত্র ছিল মনে হয়। 

জাতকের নিদদান-কথায় লিখিত আছে যে, গৌতম জন্গগ্রহণ করিবার 
পব পঞ্চম দিনে তাহার নামকরণ হয। সেই উপলক্ষে আটজন ভবিঘ্যৎদর্শী ' 
ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হন। তাহাদের মধো সাতজন বলেন, “এই সন্তান 

হয় রাজচক্রবর্তী হবে, না হয় নৃতন ধর্ম প্রবর্তন করবে।' অষ্টম ব্রাহ্মণ বলেন, 

“এ সন্তান বুদ্ধন্ব লাভ কববে, গৃহী হবে না|” তখন শ্ুদ্ধোধন জিজ্ঞাস কবেন, 

«“আমাব সন্তান কি দেখে গৃহত্যাগী হবে ?” ব্রাঙ্গণ বলেন জরাজীর্ণ, ব্যাধিত, 

মুত ও প্রব্রঙ্গিত-_এই চার রকমেব মানুষ দেখে ।” ইহা শুনিয়। শুদ্ধোধন এমন 

ব্যবস্থা কগিলেন যাহাতে তাহার সন্তান কোনদিন এই দৃশ্য চোখের পামনে 

দেখিতে না পায় । কিস্থ ধৌবন বষসে বথে চডিয়া একদিন উদ্ভানতৃমিতে 
খাইবার সমঘ এই চাবটি দৃশ্ই গৌতম দেখিয়াছিলেন এবং দেখিয়া! তাহার 

মনে বৈরাগোর উদয় হইযাছিল। তখন হার বয়স উনত্রিশ, পূর্ণযৌবন। 

বাজকীয় ভোগবি্পাদিতাব লোভ ছাডিয়।, নংসারের মোহ কাটাইয়া, বিবাহিত 

হইয়াও তিনি গৃহতাগী হন। মানুষকে এই দুঃখ, জবা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল 

হইতে মুক্ত করা যায় কিনা তাহা জানিবার জন্য হার মনপ্রাণ আকুল হইয়া 
ওঠে । তিনি প্রথমে র|জগুছে, পরে উরুবেলায় যাইয়। পাচজন তপম্বীর মহিত 

মিলিত হইয়া তপন্ত। করিতে থাকেন। ছয় বছর তপশ্যার পর তিনি অন্রভব 

করেন ঘে কেবল কঠোর তপশ্ার দ্বার] সত্যলাভ করা যায় না। তারপর 

অনেকটা সাধারণভাবে জীবন যাপন করিয়া নিরম্তর ধ্যানমগ্ হইয়া তিনি 
পরম-জ্ঞান লাভ করেন। প্রায় ৪৫ বছরের বেশীকাল নানাস্থানে পর্যটন ও 

প্রচার করিয়! ৮* বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষ! করেন। কথিত আছে, দেহরক্ষার 

সময় তিনি ধ্যানস্থ হইয়! শৃস্ হইতে সুল্ঘতর অবস্থা ভিতর দিয়া শেষে 
নির্বাণলাভ করেন। ইহাকেই অহা-পরিৰির্বাথ বলে। 

বৌদ্ধধর্মের সারকথ 
সকল ধের মতো! বৌদ্ধধর্ম কতকগুলি সত্য শ্বীরত এবং কতকগুলি 

স্বীকৃত হইয়াছে । বৌদ্ধদের ধর্মে ঈশ্বর বলিয়! কিছু নাই, জগতের জষ্টা ৪ 
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কর্তা কোন অদ্বিতীয় পুরুষ কেহ আছেন বলিয়া বৌদ্ধরা স্বীকার করেন ন1। 

বেদ, বেদের ধর্মাচার, ঘাগধজ্ঞ, পশ্ঠবলি অথবা উপনিষদের সচ্চিদানন্দ ব্রক্ষ 

বৌদ্ধধর্মে অস্বীরুত। তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম কি শ্বীকার করে? 
॥ জীবের জীবন ছু:খময় ॥ 

॥ দুঃখের কারণ আছে ॥ 

॥ দ্ুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব ॥ 

॥ নিবৃত্তির একট] পন্থ। আছে ॥ 

এই চারটি সত্যকে বৌদ্ধর] স্বীকার করেন এবং “আর্ধসত্য' বলেন। বৌদ্ধর 
বলেন দছুঃখ-পিবুত্তির উপায় জ্ঞান নয়, বেদের জ্ঞান তো নয়ই । উপায় হইল 

কঠোর নৈতিক জীবন, কঠোর চরিত্র । সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রজ্ঞা, সমাধি 

ও শীল অথা" জ্ঞান, ধান ও চবিত্র, ইহাই বৌদ্ধধমের সারকথা। বৈদিক 
ধশ ঘে পরিমাণে যজ্ঞাদি কর্ম ও আচাব-অন্তষ্গানকে বড মনে করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম 

(এবং জৈনধর্ন ৪। সেই পরিমাণে আচাব-অন্থৃষ্ঠান বর্জন কবিয়! নৈতিক চরিত্রকে 

বড মনে করিয়াছে | বেদ-বিরুদ্ধ ধর্মান্দোলনের শ্রেষ্ঠ স্বককল এই কঠোর 

চারিত্রনীতিব আদশে প্রকাশ পাইয়াছে | 

অহি”সা, শান্তি, মামা ও মৈত্রী বৌদ্ধধর্মের প্রধান আদর্শ হইলেও উহা 
সাধন] করিবার পদ্ধতি ঠিক হিন্দুধর্মের মতো নহে: অসংঘত ভোগবিলাস অথবা 
অতি-সংঘত কঠোর তপশ্লা--এই ছুই বকম আতিশয্যের কোনটাই বুদ্ধ সংগত 

বলিয়া! মনে করিতেন না! এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথই তাহাব মতে ধর্ম- 

সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। ইহাকেই বৌদ্ধধর্গের 'মধাপন্থা" বলা হয। বৌদ্ধবা ষে 
চরিত্রের উপর জোর দিয়াছেন মেই “চরিত্র' কথার অর্থ হইল ঘাহাতে করিয়। চলা 

মায়। 'শীল' হইল চপিবার সন্থল বা নীতি অর্থ/ৎ চরিত্র-গঠনের শীতি। যেমন 

(১) প্রাণীহতা] করিবে না (২) যাহ! তোমাকে দেঁওয়! হয় নাই তাহা লইবে না, 

(৩) মিথ্যাকথ। বা কটুকথা৷ বলিবে না এইগুলি এক-একটি 'শীল'। শীলগুলি 

হইতেছে মঙ্গললাভের উপায়। মঙ্গললাভ করিতে হইলে মৈত্রীচিন্ত। প্রয়োজন । 

তাহা কি? সকল প্রাণী হুখী হোক, সকলে হিংসাদ্েষ ভুলিয়া যাক-_ইহাই 
মৈত্রীচিন্ত1। 

বৌদ্ধরা কোন জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী মানিতেন ন!। ধনী নির্ঘন, উচ্চ-নীচ, 

মাজে মকগ মান্চষই বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। গৌতমের শিল্তদের 
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মধ্যে রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বণিক, কারিগর, এমন কি পতিতাও ছিলেন। পুরুষ ও 

নাবীর কোন মর্যাদাভেদ নৌদ্ধর! স্বীকার করিতেন না, ধর্মের অধিকার উভয়েরই 

সমান বলিয়! মানিতেন। শিষা আনন্দ একবার বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 

“সংসার ত্যাগ করিয়া সংঘের কঠোর নৈতিক জীবন যাপন করিয়! কোন নারীর 

পক্ষে কি এই ধর্মনাধন] সম্ভব ?” উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, 'হ্যা, নিশ্চয় সম্ভব ।' 

ধর্সগঠন । সন্ন্যাস ও সংঘ 

॥ধর্ম-সংগঠন। সন্গাসওসংঘ॥ ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ অনেক 

বড বলিয়া গৃহত্যাগী সন্াস জীবনেব স্থান বৌদ্ধধর্মে অনেক উচুতে। বৌদ্ধ 
দেব মধ্যে ধাহারা পুকষ-সন্ন্যাসী তাহ।দেব ভিক্ষু এবং খাহাবা নাবী-সন্ন্যামী 

তাহাদের ভিঙ্ষুণী বলা হয়। এই ভিক্ষু-ভিক্ষণীদের সংঘগঠন বৌদ্ধধর্মের 
অন্যতম বৈশিষ্টা। জৈনরা এ-বযাপাবে বেশীদুব শগ্রমর হইতে পারেন নাই, 

কিন্তু বৌদ্ধরা হইয়াছিপেন। সন্গযা স হিন্নুদেব বর্ণাশ্রমধর্মেও বিহিত আছে, 

কিস্ক উহ] লীবনেব চতুর্থ বা শেষ পর্বে। হিন্দুদের বিধান হইল প্রথমে 

ব্রহ্মচারী, পরে গৃহী, তারপর বানপ্রস্থ, শেষে সন্ন্যাসী । হিন্দুর সন্গ্যান- 

বিধানে সংঘ গভিবাগ কোন নির্দেশ না, উহ! নুছের ৪ বৌদ্ধধর্মের দান। 
পরে শংকর হুইতে শ্রাচৈতন্ত ও গ্ররামরুষ্ পর্যস্ত যে সন্নাম ও সংঘ গঠনের 

বিস্তার হইয়াছে তাহা হিন্দুধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বলিয়া! স্বীকার 

শা করিয়া উপ।য় নাই। সর্দাথ পানিকৃকর বলিয়াছেন £ “756 304015150 

981881)85 616 85961815911 06100019610 ; 83 01)6 10009]: 616 

91081560. 07) 817)0076 211 2139565 01 19201916. 7016) 0176 

12005610106 15616 ৮085 06100018010 2750 0176 185 0010010101)115 

50281560 0£7:609105 £:000 2]1 0185565.৮ বৌদ্ধ সংঘগ্ুলি গণতান্ত্রিক 

নীতির উপর প্রতিষ্িত ছিল, জাতিধর্ম-নিধিশেষে যে-কেহ সংঘে প্রবেশ 

করিতে পারিতেন। কেবল তাহাই নহে, মংঘ গডিবার এই পরিকল্পনা কর! 

হইয়াছিল ধর্মের ভিতর দিয়া সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্ত/রের জন্ত | 

এইদিকে হইতে বৌন্ধসংঘের এঁতিহাসিক ও সামাঙ্গিক গুরুত্ব অসাধারণ । 

শ্ই সংঘের শক্তিশালী সংগঠনের ভিতর দিয়াই বৌধধমের প্রসার হইয়াছে & 



৩৮ ভারতজনের ইতিহাস 

বৌদ্ধধর্মের শাখা ও তাহার বিস্তার 
বৌদ্ধ আচার্ষের] তাহাদের ধর্মমতকে পরে ছুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, একটি 

হীনযান আর একটি অহাবান। নুদ্ধের নিবাণের চার-পাচশত বছর পরে 

তাহার ধর্মমত খ্যাতনামা! আচার্ধদের হাতে সমৃদ্ধ হইয়া যখন নৃতনরূপ ধারণ 
করিল তখন তাহাকে নৃতন আখা। দেওয়াই তাহার' যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন । 

প্রাচীনপন্থীবা নিশ্চেষ্টভাবে বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি পুরাতন আচার আকডাইয়া 
রহিলেন, তাই নূতন মত “মহাঘান' এবং প্রাচীন মত “হীনধান' আখা। পাইল । 

বদ্ধমৃতির পরিবর্তন__মুখ ও উক্কীদ্ লক্ষণীয় (বাম হইতে দক্ষিণে ) 
উপরে- মথুরার মু্তি, নীচে-_গান্ধার, সারনাথ ও দক্ষিণভারত 

বৌদ্ধধর্ধ আজ ভারতবধ ছইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একথ! ভুলিলে 
চলিবে 'ন। ঘে এই ধর্মের আদর্শই আজ ভারতীয় সভ্যতার প্রাণন্বরূপ | 

হিন্দুধর্মের আচার-অন্ষ্ঠান, ইচ্ছা-আকাজ্ষা, ভয়-ভাবনার প্রতিমৃতি অসংখ্য 
লৌকিক দেবদেবী, গৃহীর ও সল্লাসীর জীবনের বাস্তব সামগন্য ইত্যাছি 

বৌদ্ধধর্মের কঠোর চারিত্র-নীতি, ঈীল, মৈত্রীচিত্ত। ও সংঘেব আদর্শকে পরাজিত 
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করিয়াছে । কিন্তু তাহা হইলেও বৌদ্ধধর্ম একটি মহত্বর কাজ করিয়াছে, ঘাহা 

ভারতের ইতিহামে চিরগৌরবে উজ্জ্রল। ভারতীয় সভ্যতাকে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র 
এনিয়ায় তো বটেই, সারা পৃথিবীতেও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ভারত 

হইতে সাইবেরিয়া, পারস্য হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের হ্বীপপু্ত পর্যস্ত সমস্ত দেশের 

অধিবাপীদের আধাত্মিক দৃষ্টি ও চিস্তাধারাকে বৌদ্ধধর্ম অনুপ্রাণিত করিয়াছে, 

অনেকটা বপায়িতও করিয়াছে ৷ মধ্য-এসিয়!, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান। 

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়| সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা পাইযাছে এবং এখনও জীবন্ত 
রহিয়াছে । 

নস্াবীর ও জৈনধর্ম 

ইতিহাসে জৈনধমেব স্থান আগে, কিন্থ বৌদ্ধধর্মের এতিহাসিক গুরুত্ব বেশী 

বলিয়া আমবা তাহার কথ আগে আলোচন] করিয়াছি । জৈনধর্মের অন্ততম 

প্রবর্তক মহাবীর বয়লে গৌতম নূদ্ধ অপেক্ষা কিছু বড ছিলেন। শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ 
শতকে জন্মগ্রহণ করিয়! প্রায খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চমশতকের প্রথম পর্ব পর্যস্ত তিনি 

ধর্মপ্রচার করেন। উন্তববিহারে বৈশালী নগরে ক্ষত্রিয়বংশে মহাবীবের জন্ম। 
জৈনদের বিশ্বাস, মহাবীরের পৃবে ২৩ জন তীর্থংকব জৈনধর্ম প্রচার করেন এবং 

মহাবীর ২৪-তম তীর্থংকব। মহাবীবের পৃবে পার্খবনাথ। শ্ত্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে 
কাশী নগবে ক্ষত্রিয় রাজবংশে পার্থনাথেব জন্ম হয়। 

জৈনধর্ম*্ েনদর্শন এখন ও ভারতে বর্তমান আছে, তবে বৌদ্বধর্মের মতো 

বাহিরে তাহাব বিস্তার হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের মতো! জৈনধর্ম যে প্রধানত 

ভারতীয় হইয়া যায় নাই তাহাব কারণ বেদবিশ্বাসী হিন্বধর্মের প্রতি উভয়ের 
বাবহারে পার্থক্য ছিল। হিন্দুমতে যদিও জৈন ও বৌদ্ধ উভয়েই নাস্তিক, 
তাহা হইলেও হিন্দুধর্মের সহিত উভয়ের সংগ্রাম সমান তীব্র ও ব্যাপক হয় 
নাই। হিন্দুদের উপর জৈনরা প্রতাক্ষ আক্রমণ কম করিয়্াছেন। হিন্দুদের 
বর্ণাশ্রম, হিন্দু দেবদেবী এবং হিন্দুর আচারনিয়ম তাহার! অনেকটা মানিয়াছেন, 
রক্ষাও করিয়াছেন। ফলে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের 

বনবাসে কোন বাধা হয় নাই। 

জৈনদের মধো ছুই সম্প্রদ্ধায়ের সন্ন্যাসী আছেন--শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। 
এক সম্প্রদায়ের জৈনরা শ্বেতবহ্থ পরেন, তাহাদের বলে শ্বেতান্বর। অন্ত 
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সম্প্রদায়ের জৈনর] নগ্ন হুইয়! থাকেন, তাহাদের বলে দিগম্বর । এই ছুই 

সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল দর্শনতত্বের বিশেষ কোন ভেদ নাই, তবে আচারগত 
অনেক বৈষম্য আছে। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

মৌর্য সাত্রাজ্য - 
বৈদিক যুগের শেষে আমর] দেখিযাছি আর্দের একাধিক কৌম (0190) 

মিপিয়া বড বড জাতি ( 0115), এবং ছোট ছোট রাজ্য মিলিয়! বড বড রাজা 

গিয়া উঠিতেছিল। রাজ্য 'সাম্রাজা” হইতেছিল, রাজাও “সআাট' হইতেছিলেন । 
পাঞ্জাব ও উত্তব-গাঙ্গের উপতাকা হইতে আর্য বা হিন্দুসভাতার বিস্তার 

হইতেছিল পুব ও দক্ষিণভারতে। তবে ইহা একচ্ছত্র বিস্তার ছিল না, 

পাশাগাশি ভারতজনেব আবও অনেক শক্তিশালী রাজ্য ছিল--অনার্ঘদের, 

ব্রাতাদেগ ও বিচ্ছিন্ন আধদেব রাজা । জৈন ও বৌদ্বধর্মের বিকাশ ও বিস্তাবের 

ইতিহাস হইতে আমর] দেখিয়াছি ষে, ক্রমে মধাদেশ বা মধ্যভারত অপেক্ষা 
ভাবতেব গুকত্ব বাঁডিতেছিল। ইতিহাসের ভারকেন্ত্র উত্তরভারত হইতে 

ক্রমে পূর্বভারতে স্থানান্তরিত হইতেছিল। 

যোলটি মহাজনপ্গ 
বৈদিক সাহিত্যে ভারতজনের মধ্যে উত্তরকুরু, উত্তরমদ্্র, ভোজ, পশ্চিষ- 

ভারতের “নীচা” ও 'আপাচ্)' এবং পূর্বভারতের 'প্রাচা'দের কথা জান ঘায়। 

নীচ্য ও আপাচার! পশ্চিমভারতের কোন জনগোষ্ঠী বলিয়া মনে হয়, প্রচ্যরা 
মগধ ও তাহার প্রতিবেশী দেশগুলির অধিবাসী । মগধের বাহিরে উত্তরবঙ্গে 

“পু্ড+-জনের! এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গে 'ঙ্গ'-জনের! বাম করিত, ভাহারা ঠিক 
আধগণ্ডীর মধ্যে ছিল না। দক্ষিণে তোজরা ছাড়া গোদাবরী উপত্যকায় 'অঙ্'- 
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জনের! ছিল এবং বিদ্ধা অরণ্যেও আর্দিবাসিদের বাল ছিল যথেষ্ট। পরব্তাকালে 
আরও নূতন জনপদের নাম পাওয়া ঘায়-_যেমন “কলিঙ্গ'-জনের। বৈতরণী হইতে 

গোদাবনীর কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ছুডিয়া পূর্ব-উপকূলে বাস করিত, 
উত্তর-গোদ।বরীতে বাস করিত “অশ্মক' ও 'খুলক'-জনেরা। কাবুল উপত্যকা 

হইতে গোদ।বন্ধীর তীর প্বস্ত এইরকম প্রায় ষে'লটি জনপদের পরিচয় পাওয়! 
ষায় বৌদ্ধধর্মের অন্থ্যদয়ের ঠিক আগে। বৌদ্ধসাহিত্যে তাহাদের এই নাম 
দে ওয়! হইয়াছে-_- 

অঙ্গ ( পূর্ব-বিহার ) 
২। মগধ। দক্ষিণ-বিহাব) 

৩। কাশী (বারাণসী ) 

৪ | কৌশল ( অযোধ্যা ) 

৫€। বুজ্জি। উত্তর-বিহার ) 

৬। মল্প( গোবক্ষপুব জেল! ) 

৭। চেদি (যমুনা ও নর্মদ।র মধাবতী অঞ্চল ) 

৮। বস ( এসাহাবাদ অঞ্চল ) 

৯। কুরু ( থানেশ্বব, দিল্লী 9 মীরাট ) 

১০। পঞ্চাল। বেরিলি, বুদাউন, ফরাক্ষাবাদ ) 
১১। মহন্ত । জয়পুর ) 

১২। শৃবসেন ( মথুবা ) 

১৩। অশ্মক ( গোদাবব-তীরে ) 

অবস্তী ( মালবতে ) 

১৫। গাদ্ধার ( পেশওযার 'ও রাওয়ালপিগি ) 

১৬। কক্বোজ (দক্ষিণপশ্চিম কাশ্শীর ও কাফিরস্তানের অংশ) 

লক্ষা করিবার বিষয় হইল ভারতজনের এই ১৬টি মহাজনপদেব মধো দৃক্ষিণ- 

ভারতের কোন জনপদের নাম লাই। 

মগধের অভ্যুদয় 

দৃক্ষিণ-বিহারে পাটন। ও গয়। জেল্লাকে প্রাচীনকালে মগধ বলিত। বেদ ও 

মহাকাব্যের যুগ হইতেই এই অঞ্চলে বেশ ক্ষমতাশালী জনগোষীপতিদের কথা 

ঞে এ 

১৪ 
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শোনা যায়। আর্য বা হিন্দু ব্রা্মণাসভাতা এখানে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে 
পারে নাই। আমাদের প্রাচীন পুবাণগুলিতে দেখা যায়, শৈশুনাগবংশের 

রাজারা শ্রীষটপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে মগধের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়! 
ছিলেন। এই বংশের আদ্দিরাজা ছিলেন শিশ্চনাগ, সেইজন্য এই রাজবংশকে 

“শৈশুনাগবংশঃ বলা হয় । বৌদ্ধরা বলেন এই বাজবংশ দুইটি শাখায় বিভক্ু 
_ হ্যস্ক ও শৈশুনাগ। এখানে আমরা 'শৈগুনাগ' বলিয়াই পরিচয দিব। 

॥ বিচ্থিসার ॥ এই বংশের গুথয রাজ: যিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন তাহার 

নাম 'শ্রেণিক' ব| বিদ্বিদার। পনের বছর বয়সে তিনি রাজা হন, নুদ্ধের পরি- 

নির্বাণেব ৬* বছর আগে। বুদ্ধের পর্িনিবাণ ৪৮৬ বা ৪৮৩ শ্রীষ্টপৃবান্দ বলিয়। 

বত্মানে গৃহীত । এই হিসাবে বিদ্বিসাবের অভিষেকেব সমঘ ৫৪৫ খ্রীষ্টপূবান্দের 

কাছাকাছি হয। বিদ্িসারের অদমা বাজালিপ্মা ছিল এব* ছলে-বলে 

কৌশলে রাজাবিস্তাব করিতে তিনি আদৌ বিচলিত হন নাই। শোন! 

ঘায়, তাহার গজবাহিনীর প্রচণ্ড শক্তি প্রতিবেশী বাজাদের প্রতিরোধ করিবার 

ক্ষমতা ছিল না। প্রথমে তিনি শমঙ্গবাজা ন| পুধ-বিহার দখল করেন। 

অঙ্গের বাজধানী ছিল চম্পা, বর্তমান ভাগলপুবের কাছে । কোশল ৪ 

বৈশালীর রাজনংশে বিবাহ করিযা তিনি নিজেব রাজ্যবিস্তারের স্থযোগ পান। 

উত্তরে নেপালের সীমান্ত পধস্ত তাহাব রাজা বিস্তৃত হয়। তাহার রাজধানী 

গিরিব্জের উত্তরে 'রাজগৃহ' (বর্তমান বাজগীব ) নামে তিনি নূতন একটি 

নগর পত্তন করেন। বর্ধমান মহাবীধ ও গৌতম নুদ্ধ দুইজনেই বিদ্বিসারেব 

রাজত্বকালে ধশপ্রচার করেন। 

পারন্তের অভিযান 

ঘগধের অভাখানের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতেব দিকে পারশ্ত ও শ্রীসের 

রাজাদের দৃষ্টি আৰুষ্ট হয়। তাহার! এই অঞ্চল অধিকার করিবার জন্ত অভিযান 
করিতে থাকেন। খ্রীষটপূর্ব যষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বিশাল আকিমেনীয়। বা 
পারস্য-সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা কাইরাস ( ৫৫৮-৫৩৭ শ্রী: পৃঃ) তাহার *সৈন্তদের 

পাঠাইয়! ভারতমীমাস্তে আঘাত করিতেছিলেন এবং কানুলের উত্তরপূর্বে প্রসিদ্ধ, 
নগর কপিশা ধ্বংস করিয়া অগ্রমর হুইতেছিলেন। নিঙ্ধুনদের পশ্চিম ভূভাগ 
পারশ্টের করতলগত হয় এবং কাইরাসের বংশধর ডেরিয়াস (৫২২-৪৮৬ শ্রী: পৃঃ), 
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দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতে সাআরাজ্য বিস্তারের নীতি অন্তসরণ করিতে থাকেন। 

তিনি স্বাইল্যাক্স নামে একজন নাবিকের অধীনে পিন্ধুনদ দিয়া নৌবহর 
পাঠান। এই নৌ-মভিযানেব ফলে রাজপুতানার মরুপ্রান্ত পর্বস্থ সিন্ধ-উপতাকা! 
পারন্ত-সাাজাছুক্ত হয়। পারশ্য-সাম্রাজা এই সময় বিভিন্ন “ক্ষত্রপ' বা 

ক্ষত্রপাবনের অধীনে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ ছিল। ভারতীয় ভাগ ছিল বিংশ 
কত্রপাধীন প্রদেশ এবং ইভার জনসংখা] ও বাজন্ব পারম্যেব অন্যান্য প্রদেশের 

তুলনায় সর্ধাপেক্ষা বেশী ছিল। ডেরিয়াস-নন্দন জারাক্সিল কিছুদিন ক্টাহার 

ভাবত-সাম্রাজোর উপব অধিকার বজায় বাখিয়াছিলেন, কিন্থ পরবর্তা বংশধরেরা 
ইছার ভার সামল্লাইতে পারেন নাই । শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেব মধাভাগে পারশ্যের 

ভাবত-সামাজ্যের ভ্রুত ভাঙ্গন ধরিতে থাকে এবং ছোট ছোট ক্ষুপ্র বাজো তাহ 

ভাগ হুইযা যায়। এই সবক্ষদ্দ রাজ্যেব রাজারা! কোন কেন্দ্রীয় শাসন না 

মানিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবেই ব্রাজা পবিচ।লনা করিতেন । ইহার ফলে 

ভারত-সীমান্তের রাজনীতিক একা ভাঙ্গিয়া গিযাছিল এবং তান বিদেশীদের 

অভিযানের ক্ষেত্র প্রস্তুত কবিয়াছিল। 

আলেকজাশ্ারের অভিযান - 3১7 +১-০ 

গ্রীদদেশে মেসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল। ৩৩৬ স্তরীষটপূর্বান্দে মেমিডনের 

রাজা হন আলেকজাগার। শৌর্ষবীর্ষে তাহার সমকক্ষ বাজ! দক্ষিপপূর্ব ইউরোপে 
তখন আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রাচোব লোভনীয় হ্বর্ণতভমির দিকে 

তাহার দ্ুষ্টি পডিল। ৩৩৩ ও ৩৩১ শ্রীষ্টপূর্বান্ষে পারশ্কে অভিযান করিয়া তিনি 

ডেবিয়াস-জারাক্সিসের বংশধরকে পরাজিত করেন এবং পববর্তী বছরে বাজার 
মতা হইলে তাহার স্ৃবিস্তত পারশ্ত-সাশ্রজ্যের সর্যময় অধীশ্বর হন | আরও 

তিন বছর পরে ৩২৭ ্রীষ্টপূর্বান্দে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া পারস্যের 

তারত-সাআজা দখল করিতে অগ্রনর হন। 

ভারতবর্ধ সম্বন্ধে আলেকজাগ্ারের বা! গ্রীক যোদ্ধাদের কিছুই জান ছিল ন1। 

ভারতেব পুণান্বযিতে আগে আর কোনদিন কোন ইউক্লোপীয় আক্রমণকারী বা 
পর্যটক পদার্পণ করে নাই । স্থতবাং কোনখান হইতে ভারত সম্বন্ধে কিছু 
জানিবার উপার্ধ ছিল লা। পার্বত্য অঞ্চলের দুন্ধর্য উপজাতিদের প্রচণ্ড শিক্ষা 

দিয়া তিনি সিছ্ুনদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তখন সিদ্ধুনদকেই 
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পা+ন্য সামাজোর সীমানা বলিত। নৌকা দিয়া সেতু গড়িয়া ওহি হইতে 

তিনি সিন্ধু পার হইয়া তক্ষশিলাব দিকে ঘাত্রা কয়েন। তক্ষশিলার রাজা 

আসন্তি তাহাকে সাদরে অভার্থনা কৰিয়া রাজধানীতে ডাকিয়া! আনেন এবং প্রায় 

৩,০০০ মোটা মোটা বাড, ১১০০৭ ভষ্টপুষ্ট ভেড়। উপহার দেন | কেবল গবাদি 

থাগ্য নহে, শোন! যায় আন্টি প্রায় ৫,০** সৈশ্গ দিয়া আলেকজাগ্ারকে 

সাহাষা কবিয়াছিলেন। তক্ষশিল! হইতে আলেকদ্গাগ্ডার আরও পূর্বদিকে 

ঝিলাম 9 চিনাব নদীর মধাবর্তী অঞ্চলে পৌরবদের দেশে অভিষান করেন। 

বৈদিকযুগেই এই পুরুদেব কীতিকথা আমবা শ্রনিয়াছি। ন্বদেশের গৌরববোধ 

স্বভাবতঃষ তাহাদের গভীর হইবাণ কগা। তাহাদের বাজার নাম পুরু 

গ্রীকদেব 'পোরস”। পুকু প্রস্তুত হইয়া ছিলেন গ্রীকবীবকে অভার্থনা করিবার 

জন্য নে, সমস্ত শক্তি ৪ সামা দয! তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত | 

বিদেশীব কাছে পরাজয় স্বীকাব করিতে বা তাগাদের বশ্তত। মানিয়া লইতে 

পৌরবরাজেব পৌরুষে বাধিয়াছিল | 

পুরু অবশ্য গ্রীকদ্দেব আগে আক্রমণ চালাইবার সুযোগ দিয় ভূল 

কণিয়াছিলেন। পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকদের বণদক্ষতা ও বীরত্ব দেখিয়া 

গ্রীকরা বিস্মিত হইযাছিলেশ। এশিয়াব আর কোন জাতি ভারতের এই 

অঞ্চলবাসীব, মতো! বণকুশলী নহে, একথা! গ্রীকর] স্বীকার করিয়াছেন । 

ক্ষত্রিয়বাজা পুরুর বীরত্ব গ্রীকবীর আলেকজাপ্ারকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 
অবশেষে গ্রীক সৈন্যর] স্থলপথে স্থানীয অধিবাসীদের সহিত লডাই করিতে 

করিতে ফিবিতে থাকে । আলেকজাপ্ডার নিজে একদল সৈন্য লইয়া, বেলুচি- 

স্তানের ভিতর দিযা বত কষ্ট স্বীকান কিয়া বাবিলনে পৌছান। সেখানে 

অল্পদিনের মধো ৩২৩ খ্রীষ্টপৃবান্ধে তাহাব মৃত্যু হয়। 

বৈদেশিক প্রভাব 

অল্পকালের মধ্যে মৌষ সম্রাট চন্দ্রপ্প্ত পাঞ্লাব ও সিন্ধু অঞ্চল হইতে 

বৈদেশিক অভিযান ও অধীনতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দেন। কিন্ত যাহা 

বিলুপ্ত করা সম্ভব, অর্থা২ রাজনীতিক চিহ্ন, তাহাই তিনি বিলুপ্ত করিয়্াছিলেন। 
ভারত-সংস্কৃতিতে পারস্য ও মেসিডনের সংঘাত-সংম্পর্শের যে গভীর প্রভাব 

পড়িয়্াছিল তাহা লোপ কর! সম্ভব হয় নাই। পারম্যের অধীনে ভারতীয় সৈশ্তর! 



মৌর্য সাম্রাজ্য ৪৭ 

পঞ্চম এ্রীইপূর্বান্ধে ইউরোপেব মাটিতে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। তাহাদের সান্নিধ্যে 

আসিয়াই ভারত সম্বন্ধে গ্রীকদের কৌতুহল বাড়ির়াছিল। নৃতন খরোষ্ঠীলিপির 
প্রবর্তন পারসী প্রভাবের ফল। প্রাচীন ভাবতে স্থাপত্য শিল্পে, বিশেষ করিয়। 

স্স্ত (20110) ) ইত্যাদি গঠনে, পারস্ত্ের প্রভাব বিশেদ্জর! স্বীকার করিয়া 

থাকেন। পাটলিপুত্রে মৌর্য রাজপ্রাসাদের স্তন্ভের আকার ও গড়ন, অশোকস্তস্ভ 
ইত্যাদিতে পারসী রীতির প্রভাব ষে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মৌর্যবংশ 

মগধে মৌর্য বাজবংশের প্রতিষ্ঠার পরে এতিহামিকর! অন্ধকাব হইতে আলোব 

রাঙ্গে আগিলেন। এতদিন তাহার] কিনারাহীন কালসমুদ্রে একট] কোন ছাীপের 

সন্ধান কবিতেছিলেন, যেখান হইতে ইতিহাসেব দিক ও কালক্রম নির্ণয় করা 

সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সেবকম কোন হ্বীপের সন্ধান পান নাই। মৌর্ধবংশের 
গুতিষ্ঠার সময় হইতে কালক্রম হঠাৎ স্পষ্ট হইয়! উঠিল এবং ভারতের খণ্ড খণ্ড 

বিচ্ছিন্ন রাজা গুলিও যেন একটা সংহত রূপ ধাবণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যে 

পরিণত হইল । রাজাকে ও প্রথম চিনিতে পারা গেল প্রকৃত রাজা বলিয়া, 

এখন আর তিনি নামে মাত্র রাজ! নহেন, দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় কর্তা, দোর্দগুপ্রতাপ 

বিরাট সম্রাট । ভারতে প্রকৃত রাষ্ট্রশকির অন্াদ্গয় হইল, ভারত-সম্াট তাহার 

পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতজনের কাছে আত্মপ্রকাশ করিলেন। 
ভারতের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নত1 দূর হইয়া গেল, বাহিব বিশ্বের 

সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইল। মনে হয় মৌধযুগে ভারত যেন তাহার 
সভ্যতার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইয়। যৌবনে পদার্পণ করিল। 

মৌর্য চক্দ্রপ্প্ত - 2০ 1232৭ 

পিগ্ললিবনের (নেপালী তরাই ও গোরক্ষপুর জেলার মধ্যবন্ভা অঞ্চল ) 

*মোরীয়” জাতির সম্ভান চন্দ্রগুপ্ত। “মোরীয়” হইতে «মৌর্ধ” হইয়াছে । 

বাল্যকালে চন্তরগুপ্ত শিকারী, গো-পালক ও মঘূর-পালকদের সহিত গ্রতিপালিত 

হুইয়াছিলেন। শোনা যায়, কৈশোরে পাঞ্চাবে গিয়া তিনি আলেকজাগারেব 

সহিত দেখ! করিয়াছিলেন, কিন্ত ক কথায় তাহাকে অপমানিত করার জন্য 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হুইয়াছিলেন। তারপর কোনরকমে সেখান হইতে আত্মগোপন 
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করিয়! প্রাণে বাচিয়াছিলেন। পলাতক অবস্থায় তাছার মছিত তক্ষশিলাক 

ক্ষুরধারনুদ্ধি এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়, এই ্রান্ধণ *বিফুগুপ্” ইতিহাসে 

“চাণক্য* ও «“কোৌটিলা* নামে খাত। বিদ্বারণ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং 

সেখানে গুধু রত্বভাগ্ডার পাইয়। চাণক্য গোপনে শক্তিশালী একটি সেনাদল গঠন 

করেন। শেষে আলেকজাগারের সেনাপতির সহিত যুদ্ধে তিনি কৃতিত্ব দেখান। 

ইহ] গল্প, কিন্তু এইরকম গল্প ও কিংবদন্তী মধ ইতিহাসের সতা কিছুট! 
গোপণ থাকে । 

মৌর্যসাআজ্যের সীমা 
চন্দ্রগুপ্র মাপণ ও কাধিয়াওয়াড় তাহার শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। 

অবস্তি বা মালবের পশ্চিমে তিনি স্ুবাষ্ট পধস্ত রাজাসীম বিস্তার করিয়াছিলেন 

এবং সেখানে 'একজন শৈশ্) “প্াষ্রীয়" বা অফিদার নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার 

নাম পুস্ব গুপ্ত । তামিলদেশে কমিত আছে যে মৌধ হঠাৎ্-বাজ।রা দক্ষিণভারতে 
তিনেভেন্লি ছেল পথন্ত অগ্রপর হইয়/ছিলেন। তবে ইহা! প্রথম মৌধরাজা 
চন্দ্রগুপরর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল কিনা বল! ঘায় না, পরবর্তী মৌধদের পক্ষে 

হইতে পাবে। কারণ চন্ত্রপ্ুপ্ের পৌত্র অশোকেব রাজত্বকালে দেখ! যায় 

তাহার পাশ্াজোর লীম দক্ষিণে মহীশৃব পরধস্ত বিস্তৃত ছিল এবং পাণ্য বা 
তিনেভেল্লি অঞ্চল প্রান্তীষ রাজ্য বলিয়! গণ্য হইত। 

চন্দ্রপ্টপেব বাজত্ের শেষদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাহার রাজ্যবিস্তারের 

স্যোগ হয়। এই স্থযোগ আলেকজাগাবের উত্তরাধিকারীর! করিয়! দেন। 

সেনুকাস ও জ্যা্টিগোনাস 
আলেকজাপগারের মৃতার পর তাহার নিজের কোন বংশধর ন]| থাকায়, 

মেনাপতিগা নিজেদের মধে) নৃতন গ্রাচানান্রাঙ্গ্য ভাগাভাগি করিয়া 
ভোগ করিতে থাকেন৷ এসিয়াতৃক্ত সাত্রাজোর কতৃত্ব লইয়া আযার্টিগোনাস ও 

দেশুকাসেব মধা বিবাদ হয়। বিবাদের ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়, শেষে 
সেলুকায় জয়ী হইয়া! পশ্চিষ-এপিয়ার অধীশ্বর হন। পরে তিনি ভারতীয় 
প্রদ্দেশগুলিকে ও পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সিদ্ধুনদ পর্যস্ত অগ্রপর হন এবং নদী 
পার হইয়া পূদিকে অভিযানের সংকল্প করেন। এই যুদ্ধে চন্্রগুধ্যের সেনাদলের 
কাছে লেলুকাসের পরাজয় হয় এবং কঠোর শর্তে মৌধ-দমাটের সহিত সন্ধি 
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করিতে তিনি বাধ্য হন। কেহ কেহ বলেন, সদ্ধির শর্ত অঙ্গযায়ী সেলুকাস 

কাবুল হীরাট কান্দাহার ও বেলুচিস্তান চন্দ্রগুগুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং 

তাহার পরিবর্তে চন্জুগুপ্ন তাহাকে ৫** হাতী দিয়াছিলেন। কথিত আছে 

সেলুকামের কন্তাকে বিবাহ করিয়! চন্ত্রগুপ্ধ ছুই রাজবংণের মৈত্রীবন্ধন দুঁঢ় 

করিয়াছিলেন। চুক্তি ও মৈত্রীর নিদর্শনন্বরূপ সেলুকাস পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্ধের' 
রাজসভায় একজন রাষ্ট্রদূতও পাঠাইয়াছিলেন, তাহার নাম মেগাচ্ছেনিস। 

রাজনভার কাজকর্মেব ফাকে ফাকে মেগাস্থিনিস এদেশ সমন্ধে নানাবিধ 

বিবরণ সংগ্রহ করিয়! ইন্দিক। নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

চজ্জগুণ্ডের চরিত্র 

রোমান এতিহাসিক জাঠিন লিখিয়।ছেন ষে চন্ত্রগুধ্ রাজসিংহাসনে বসিবার 

প্র প্রজাদের স্বাধীনতা হরণ করিয! ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছিলেন এবং 

তাহাদের উপবে নিবিচাবে অত্যাচাপ করিতে কুন্িত হন নাই। জান্রিনের 

এই অভিষোগ অতিবঞ্চিত বা ভিত্তিহীন বলিয়া! উডাইয়! দিবার প্রয়োজন 

নাই। শুধু এইটুকু মনে বাখিলেই চলিবে যে, উদদাবহৃদয় ও আত্মভোল! সম্রাট 
হয়ত মা্চ্ষ হিসাবে আদর্শ হইতে পারেন, কিন্তু কালভেদে দেশের ও দশের দ্রিক 
হইতে তাহার কোন প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে। খণ্ড ছিন্ন ভারতজনকে 

এঁক্যবন্ধ ও সংহত একবাজোর অস্তভুক্ত করিয়া কেন্ত্রীয় রাজদণ্ডের অধীনে 

আনার যখন গ্রয়োজন ছিল, তখন সেই রাজদণু দুর্বলের কম্পমান হাতে থাঁকিলে 

তাহাতে ভারতের ইতিহাস এক-পাও অগ্রসর হইত কিনা সন্দেহ। স্থৃতরাং 

মৌর্য চন্্রণ্ত যদি দৃঢহত্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন, দি বিচ্ছিন্ন 
ভারতজনগোষ্ঠীকে সৃসংহত ও সচেতন করিতে তাহাকে নির্মমভাবে সেই দণ্ড 

চালনা করিতে হইয়। থাকে, তাহা! হইলে কালের বিচারে ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে 
তিনি ষে একজন আদর্শ সম্রাটের রাজকর্ব্য পালন করিয়াছেন একথা স্বীকার 

করিতে হইবে। 

জৈনর! বলেন চন্দ্রগুধ জৈনধর্মপন্থী ছিলেন এবং শেফ জীবনে তিনি নিজে 

জৈনধর্ষে দীক্ষ1 নিয়াছিলেন। মগধে নন্মবংশের ও মৌর্ধদের রাজত্বকালে জৈন 
ও বৌদ্ধধমে'র প্রাবল্য ছিল সন্দেহ নাই। কথিত আছে, চন্্রগুণ্ের রাজত্বকালে 
জৈন প্রচারক তত্রবাহ উত্তরভারতীয় এক ভয়াবহ ছৃতিক্ষের ভবিস্তত্াবী 
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করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তাহা বারে! বছর স্থায়ী হইবে। এই 

কারণে তিনি প্রায় ১২,০** জৈন মঙ্গে করিয়া দক্ষিণভারত যাত্রা করিয়াছিলেন। 

এই সময় সম্াট চন্রপ্প্ত নাকি মনের দুখে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভদ্রবাহুর 

অহগামী হইয়াছিলেন। তাহারা মহীশূরে শ্রবণবেলগোলায় অবস্থান করেন 
এবং ভ্রবাহুর সেখানে মৃত্যু হয়। তারপর আরও বারো বছর চন্ত্পপ্ত বাচিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু অনশনে তিলে তিলে তিনি আত্মপ্তদ্ধি করিয়৷ মৃত্যুবরণ 

করেন। 

বিন্ুসার - 3১ ৪.৫ 
চন্রগুপ্ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিন্দুসার মগধের রাজ। হন, ৩০০ বা ৩০২ 

খ্ষ্টপূবান্ধে। কথিত আছে, চন্দগুপ্ত ২৪ বছব এবং তাহার পুত্র বিন্দুসার 

২৫ হইতে ২৭ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থতবাং বিন্ূমারের রাজত্বকাল 

মোটামুটি ৩০০ হইতে ২৭৩ শ্রীষ্টপৃ্াত্ধ ধরা যাইতে পারে। বিন্দুসার 

তাহার পিতার সাআজ্য রক্ষা তো করিয়াছিলেনই, মনে হয় তাহার 

সীমানা উত্তরে ও দক্ষিণে কিছু প্রসাপিতও করিয়াছিলেন। অশোক যে 
বিশাল সাম্রাজোর অধীশ্বর হইয়াছিলেন তাহ] কেবল ডাহার পিতামহের নহে, 

পিত। বিন্দুসারেরও কীতি। অশোক শিক্গে কণিক্গ ছাডা বিশেষ কোন রাজ্য 

দখল করেন নাই, কাজেই পিতামহ ও পিতা উভয়েবই অজিত বিরাট 

সাম্রাজ্যের তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। বিন্ুসারও যে চন্তরগুপ্তের মতো 

কীতিষান রাজা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিত, বিশেষ 

করিয়া! পশ্চিমের গ্রীক সাম্রাজ্যের সহিত তাহার যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। 

মেগাস্থেনিসের পর দ্রিমাকস নামে গ্রীক রাজদূত তাহার সভায় আমিয়াছিলেন 
এবং সিরিয়ার রাজ] সেলুকাসের পুত্র আযা্টিয়োকাস তাহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 

সআাট অশোক 

সঞ্াট অশোককে বলা হয় “দেবানং পিয় পিয়দসি, অর্থাৎ “দেবতাদের প্রিয় 
প্রিয়্ার্শী। ইহা কাহারও নাম নহে, গুণ মাত্র। সম্রাট অশোকের এই গুণের 

ভাগটুফু অনেক আগেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে, ছেমন প্রিন্সেপ গিরিগাতে 

উতৎ্কীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্ত এই 
দেবক্চাদের প্রিয় ও খ্রিয়দর্শী রাজ! কে তাহার নাম কোথাও পাওয়া যাক নাই। 



অশোকলিপির 
প্রাপ্তিস্থান 

গহী টং টে ১ শিলামুশামন 
/ টং ২ ছোট শিলানুশাসন 

৩ স্তস্তানুশাসন ও 
সদ্ভলেখ 

॥ গুছালেখ 8 
ডিনার 
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বহুদিন হইতে এবিষয়ে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। অবশেষে ১৯১৫ লনের 

( এখনও ৫* বছর পূর্ণ হয় নাই) জাহুয়ারি মাসে নিজামবাজ্যের অন্তর্গত 

রায়চুর জেলায় মস্কি গ্রামে একটি শিলালিপিতে দেখা যায় খোর্দিত আছে 
“দেবানং শিয়স অনোকন”, অর্থাৎ “দেবানাং প্রিয়স্ত অশোকল্য । ইহার পর 

দল্পনা-কল্পনার অবসান হয়, বোঝা যায় যে দেবতাদের প্রি ও প্রিক্দর্শা রাজার 
নাম অশোক । 

অশোকের বাল্যকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না । শোন! যায় বালো 

ও যৌবনে তিনি অতান্ত অশান্ত ও নিষ্ট্রপ্রকৃতির ছিলেন। মনে হয় পিতা 
বিন্ুসারের রাজত্বকালে তিনি প্রার্দেশিক শাসনকতার কাছে নিযুক্ত ছিলেন, 
এবং হয়ত তক্ষশিলায়। প্রবর্দ আছে, বাজসিংহাসনেব অধিকাধ লইয়। অন্যান্ত 

ভাইদের সহিত তাহার বিগোধ হয় এখং সেই বিবোধ বা যুদ্ধের কলে তাহাদের 

কয়েকজনের মৃত্যুও হয়। অবশেষে অশোকই মগধের রাজা হশ। পিংহাসন 

অধিকারের চারবছর পরে অশোকেদ অভিষেক হইবার যে প্রবাদ আছে তাহা 

হইতে অনেকে মনে করেন উত্তরাধিকার লইয়। যুদ্ধবিগ্রহ ও বিরোধের কাহিনী 

সত্য হইতে পারে। যাই হোক, একথা আজ সত্য বলিয়া হ্বাকৃত যে, 

আহচ্মমানিক ২৭৩ খ্রীষ্টপূবান্দে অশোক মগধেগ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং 
অভিষিক্ত ছন চারবছর পরে ২৬৯ শ্রীষ্টপুবান্দে। অশোক সম্বন্ধে পুরাণে ও 
বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু তাহা ইতিহাসে নহে। অশোক 
নিজে তাহার রাজত্বের কথা শিলালিপিতে ও স্তস্তলিপিতে উৎকীর্ণ কপিয় 

গিয়াছেন। নেই বিবরণই নিঞরযোগ্য। 

জঅশোকলিপি 

অশোকের লিপিগুলি পাওয়া গিয়াছে গিরিগাত্রে, শিলাফলকে, শিলান্তনে 

ও গুহাগাত্রে। উত্তরে পেশোয়ার হুইতে প্রায় ৪* মাইল দূরে শাহবাজগণী গ্রা্ 

হইতে আরম্ভ করিয়া! কালসী, কৌশান্বী, তোপরা, মীরাট, দিল্লী, বৈরাট, ভাবরূ, 

নিগালীসাগর, লুদ্ছিনী, রামপূর্বা, লউড়িয়া-অররাজ, লউড়িয়া-নন্দনগড়, স্লাচী, 
রূপনাথ, এলাহাবাদ, সারনাথ, পাটলিপুত্র, বরাবর, সাসারাম, গিরনার এবং 

দক্ষিণভারতে লোপারা, ধৌলি, জৌগড়, মস্কী, পালকি, গবীমঠ, শিক্াপুর, 
ঘেরাগুছি, বক্ষগিরি, জটঙ্গ-রামেশ্বর পর্ধন্$ ভারতের প্রায় সর্বত্র অশোকলিপির 
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সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কোনদিক বাদ 
নাই। অশোকলিপি যে ভাষায় রচিত তাহা প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু গ্রাচীন সাহিত্যে 
প্রাকতের যে নিদ্শন পাওয়া যায় তাহার সহিত ইহাব পার্থক্য আছে। 
পণ্ডিতেবা তাই এই ভাষাকে অশোক প্রাকৃত নাম দিয়াছেন। মনে হয় এই 

প্রারকত ভাষাই অশোকের কালে মগধেব বাজকর্ে ব্যবহার করা হইত। মূল 
লিপিগুলি সাত্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হইত, তারপর সেখানকার 
সরকারী দফতরে সেই ০ই প্রদেশ প্রচশিত পপ্রাকৃতে অনুদিত হইয়া 
লিপিকরদের দ্বার পাথরে খোদিত হইত। 

অশোকের সাআজ্য - ২73 &" 

অশোকলিপিগুপিব সাহাযোই অশোকেব সাম্রাজ্যসীযমা মোটামুটি অন্মান 

করা যায়। উত্তবে দেরাদুন জেলা ও নেপালের তলাই হইতে দক্ষিণে 

নিজামরাজ্য ও মহীশৃরের চিতলছুর্গ জেলা পর্যন্ত, পশ্চিমে গিবনাব ও সোপারা 
হইতে পৃবে কলিঙ্গ ও উডিষ্যা| পর্যন্ত, এবং উ্ধর পশ্চিমে পেশোয়ার ও হাজার! 

জেলা পর্যন্ত অশোকের শাম্রাজা বিস্তৃত ছিল। গ্িরিলেখমালার দ্বিতীয় 

অন্রশাসনে অশোক “প্রত্যন্ত দেশ হিসাবে আতাম্পণী চোড, পা তা, সত্য পুত্র, 

কেরলপুত্র ও 'আন্তিযোক নামে 'যোন” বা যখন রাজার রাজা এবং তাহার 

কাছাকাছি অন্তান্য বাজ্যের কথ উল্লেখ কবিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, 

'তাত্রপর্ণা ( পিংহলের প্রাগীন নাম, আবাব তিনেভেল্লি জেলার একটি নদীর 

নাম ) পর্যন্ত বিস্তৃত চোল, চের, পাগা-রাজা, মালাবার উপকূল, এবং উত্তর- 

পশ্চিম সীমান্তের ওপারে আস্তিষোকের বন বা! গ্রীকরাজ্য অশোকের সাম্রাজ্যের 
বাহিরে ছিল। এতবড্ড সাম্রাজ্যের কতটুকু তিনি নিজে জয় করিয়াছিলেন ? 

গিরিলেখমাপার ত্রয়োদশ অন্গশাসনে অশোক তীহার কলিঙ্গ বিজয়ের 

করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । অভিষেকের অষ্টম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ 

জয় করেন। ইহাই বোধ হয় তাহার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই সময় হইতে 

তাহার জীবনের গতি ফিরিয়া ঘায়। কাজেই কলিঙ্গ ছাড়া মনে হয় 

সাতাজোর অন্তান্ত অংশ তিনি পিতা ও পিতামহের কাছ হইতে উত্তরাধিকার- 
সুত্রে পাইয়াছিলেন। 
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জশোকের শাসনব্যবস্থা 

শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য অশোক তাহার সাম্্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ 

করিয়া এক-একজন প্রাদদেশিক শাসনকর্তার উপর শাসনের দাযিত্ব দিয়াছিলেন। 

এই প্রাদেশিক শাসকরা কেহ কুমার কেহ আর্ধপুত্র নামে পবিচিত. ছিলেন"! 
বোধহয় ইহাদের মধ্যে পদমধাদার কিছু পার্থক্য ছিল। কুমাবেরা অশোকের 
পুত্র বা ভাই হইতে পারেন, এবং আধপুত্রের হয়ত তাহার জাতি বা আত্মীয় 
হইতে পারেন। এই কুমার ও আধপুত্ররা ছাডা বিভিন্ন অন্ষশাসনে আরও 

অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়] যায় । যেমন-_ 

১। মহামাত্র ৪| যুত 

২। রাজুক ৫| পুরুষ 

৩। প্রাদেশিক ৬। প্রতিবেদক 

মহামাত্র্দের হ্থ।(ন ছিল কুমার ও আর্ধপুত্রদের পরে। পপ্রদেশ-শামকদের মতে 

মহামাত্রদেরও পদমধাদার তারতম্য ছিল। অন্থুশাসনে 'ন্স্যধ্যক্ষ-মহামাত্র” 

নামে একশ্রেণীর কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। মনে হয় সত্রীজাতির 

মঙ্গলবিধানের জন্য ইহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত কব! হইত। 

রাজুকের1 রাজন্ববিতাগের কশ্মচাবী ছিলেন, জমি জরিপ ও বন্দোবস্ত 

করিতেন। অশোকের সময়ে বনুলক্ষ লোকের শাসনভার রাক্থুকদের উপরে 

থাকিত। ইহাদিগকে বিভাগীয় শাসনকর্তা বলা! যাইতে পারে। প্রাদদেশিকর! 
মনে হয় ছোটখাট অঞ্চলের শাসনকাধ পরিচালনা করিতেন । যুত বা যুক্েরা 

মহামাত্রদের দফতরে কাজ করিতেন । পুরুষর] ছিলেন গুগ্ুচরদের নামাস্তর ৷ 

মেকালের রাজাদের গুপ্চচব ন! হইলে চলিত না। বৈদিক যুগেও এই 

গুধ্রচরদের কথ! জান] যায়। প্রতিবেদকর! ন্লাজোর বিভিন্ন স্থান হইতে 

সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইজন্য আহার, বিহার ও বিশ্রামের 

সময় প্রতিবেদকর বিনাবাধায় সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য রাজার কাছে যাইতে 

পারিতেন। 

পণ্ডিত ভাগারকার বলিয়াছেন, অশোকের সাত্রাজা শাসনকার্ষের সুবিধার 

জন্ত চারভাগে বিভক্ক ছিল-_ 

জনপদ | প্রদেশ | আহার (জেলা ) | বিষয় ( তালুক ) 
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প্রত্যেক তালুকের ষে প্রধান নগর তাহাকে “কোট্ট' বলিত। প্রার্দেশিকরা 
প্রদেশের, রাঙ্গুকরা জেলার, এবং পুরুষের তালুকের বা মহকুমার শাসক 

ছিলেন। অশোকের শিলালিপিতে যে পরিষদ কথার উল্লেখ আছে 

ভাগারক্লার তাহাকে "মন্ত্রিপরিষদ বলিয়াছেন। কোৌটিল্য তাহার অর্থশান্ত্ে 
। যে মন্ত্রিপরিষদের কথা বলিয়াছেন ইহা! সেই পরিষদ্দ। রাজার আদেশ- 
নির্দেশ পরিষদে আলোচনা! হইত, তাবপর মহ্থামাত্ররা তাহা! জানিতে পারিতেন 
ও পালন করিতেন। অনেক সময় পরিষদ নিজেদের পরিকল্পনার কথাও 

রাজাকে জানাইতেন। মহামাত্ররা রাজাজ্া! পালন করিতেছেন কি না তাহ! 

পরিষদই দেখাশুন! করিতেন। রাজার নীতি, আদেশ ও নির্দেশ সম্বন্ধে 

পরিষদ ও মহামাত্রদের মধো কখন কখন মতভেদ হইত, এবং তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ তাহা রাজাকে জানাইতে হইত । এই নব খবর রাজাকে দিবার 

দ্বায়িত্ব থাকিত প্রতিবেদকদের উপর | প্রত্যেক বাজকর্মচারীকে মধ্যে মধ্যে 

নি ঘুরিয়া ম্বচক্ষে ও সরজমিনে প্রজাদের অভাব-অভিষোগ জানিতে ও 
বুঝিতে হইত। ইহা! ছাড় রাজার পক্ষ হইতেও মহামাত্ররা রাজ্যমধ্যে 
ঘুরিয়া রাজকার্ধের ও প্রজাদের অবস্থার খোজখবর করিতেন । অশোক 
প্রধানত এই কাজের জন্যই ধর্মমহ্থামাত্ত্র পদেগ কৃষ্টি করিয়াছিলেন। লম্রাট 

অশোকেন ধর্ম ও নীতি ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে কি না, প্রজার 
সুখে-শাস্তিতে বাস করিতেছে কি না, অনাথ অসহায় অথর্ব যাহারা তাহাদের 

ভরণপোষণ কর! হইতেছে কি লা, এই লব কল্যাণকর কাজকর্ম ধর্মমহামাত্ররা 

পরিদর্শন করিতেন । 

অশোকের ধর্ম 

দিথিজয়ী সম্রাট চন্তরগুপ্ঠের পৌত্র বলিয়া, অথবা নিজেও বিশাল সাহ্রাজ্যের 
অধীশ্বর বলিয়। অশোক ইতিহাসে শ্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়। আছেন মনে 

করিলে ভূল হছইবে। ধর্শনীতির জন্তই অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় 

হইয়া আছেন। কলিঙ্গ অভিষানের পর লোভ, ছিংসা ও হানাহানির জন্ত 

অগগতথ হইয়! গভীর বেদনায় অশোক ধর্ম ও শাস্তির পথঘাত্রী হইয়াছিলেন। 

এই করুণ দৃণ্ত দেখিয়া শোক মর্মাহত হন। সেইদিন হইতে দিথিজয়ের 
বামনা তিনি আগ করেন, তাহার রাজ্যে 'ধর্মঘোষ' ধ্বনিত হইয়া গুঠে, 'ভেরী- 



মৌর্য সাম্রাজ্য ৫৭ 

ঘোষ, স্তব্ধ হইয়া! যায়। “ধর্ম বলিতে অশোক কি বুঝিতেন তাহা বারংবার 
তিনি শিল্পালিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন। 'শীল', “চারিত্র' বা সদ্গুণের 

অন্গশীলনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করিতেন। তিনি যে দ্বাদশটি গুণের 
অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন তাহা এই £ 

১। দয়া ৭। অপবায়তা ও অপভাগুতা ** 

২। দানশীলতা ৮1 সংযম 

৩। সংতা।চ্রাগ ৯। ভাবশুদ্ধি 

৪। শোৌচ বা শ্বচিতা ১০। দুঁভক্তি 
£€| মার্দববা মৃদতা ১১। কুতজ্ঞতা 

৬। সাধুতা ১২। ধর্মরতি 

ধর্মরতি বা ধর্মকামতার অন্তকৃঙ্গ গুণ ও আচরণও অশোক তাহার 'অক্ষশাসনে 

নির্দেশ করিযাছেন, ষেমন-- 

১। শুশ্বাধা বা আঙ্গানব্তিতা। কাহার আজ্জার অনুবর্তা হইতে হইবে? 

প্রিয়দর্শী বলিষাছেন--পিতামাতাব, বয়োজোষ্দের, একর, উচ্চজাতির ও 
উচ্চপদস্থ বান্তির | 

২। অপচিতি বা শ্রদ্ধা। কাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে? গুরুকে ও 

'আচাধকে বা শিক্ষককে । 

৩। “সংপটিপটি' বা যথোচিত ব্যবহাব। পাত্র কাহারা? ব্রাঙ্গণ ও 

শ্রমণেবা, জ্ঞাতিরা, দাস ও ভতোরা, দীনদ্বঃখীরা, সহচনেবা, মিত্র ও পরিচিত 

জনের । | 
৪|। দান। 

৫। প্রাণীদের “অনারংভ” বা অহিংস । জীনের প্রতি ও সর্বভৃতের 

প্রতি অহিংসা। 

'এই সব গণ ও আচরণ ধর্মকামতার অনুকূল, অর্থাৎ মনে ধর্মভাব জাগায় । 

এগুলি অনুশীলন করিতে হুইবে। তেমনি কতকগুলি 'অগ্তণ, আছে, 

অশোক “আসিনব' বা পাপ বলিয়াছেন, ঘাহা পরিতাজা। এই অগুগ বা 

পাপ পাচটি ঃ 

ক অল্পবায় ও অলস 
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১। চণ্ডভাব ২। নিষ্ঠুরতা ৩ও। ক্রোধ ৪। মান বা অহংকার €। ঈর্ষা । 
এই অগুণগুলি বর্জন করিলে মনে ধর্মচেতনা জাগিতে পারে। 

এই ধর্মবোধ ও ধর্মচেতন। লোকচিত্তে জাগাইবার জন্য অশোক (১) অন্য 
মহামাত্রদের মতে! ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করেন? (২) বিহারযাত্রার পরিবর্তে নিজে 
ধর্মযাত্রা আরম্ভ করেন , (৩) সাধারণ মাঙ্গলিক কর্মেব বদলে ধর্মমাঙ্গলিকের, 

এবং রাজাজ্ঞার মতো ধর্মাজ্ঞা] বা ধর্মঘোষণার ব্যবস্থা করেন , (৪) রাজমহিযা- 

জ্ঞাপক শিলালিপির বদলে ধর্মলিপি প্রচার ও ধর্নস্তস্ত স্থাপন করেন; (৫) 

সাধারণ দানের বদলে ধর্মদান, এবং রাঙ্াযজয়ের বদলে ধর্মজয় আরম্ভ করেন। 

অশোক যে ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন আপাতদ্রষটিতে মনে হইবে তাহাতে নৃতন 

কথা বিশেষ কিছু নাই, সকল ধর্মেই এই শিক্ষা! দেওয়! হয়। কিন্তু একটু 

বিচার ও চিন্তা কবিলে দেখা যায় যে, অশোকেব ধর্মশিক্ষার একট] বড বৈশিষ্ট্য 

আছে। সেই বৈশিষ্ট্য হইল তাহার সামাজিক ও মানবিক দিক। তিনি 

এমন সব গুণের অন্ভশীলন করিতে বলিযাছেন, যাহাব দ্বার], মান্ষের সমাজ- 

বন্ধন ও গ্রীতিবন্ধন দৃঢ় হইতে পারে । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা অশোক 
অসামান্য উদারতার সহিত তাহার অন্থশাসনে খ্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, 'আমার একান্ত কামনা, সকল সম্প্রদায়ের দেবতা ও মানুষ একত্র 

মিলিত হোর ।' অশোকের এই মানবিক উদারতা বতমানকালের সাম্প্রদায়িক' 

সংকীর্ণতার কলুষিত পরিবেশে সবদা। স্মর্তব্য । 

অশোকের চরিত্র ও এঁতিহাসিক মর্ধা্গা 

অশোকের চরিত্র তাহার জীবনেই প্রতিফলিত। আসমৃদ্র-ক্ষিতীশের 
রাজপ্রাসাদে তাহার জন্ম হইয়াছে, রাজপুত্রের মতে। ভোগবিলাসে তিনি মানুষ 

হষ্য়াছেন, কুমার-জীবনে প্রদদেশরাজায শাসনে এবং সম্রাট হুইয়। বিশাল সাম্রাজ্য 

পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট কঠোরতা দেখাইয়াছেন, কখনও দুর্বলতা, শৈথিল্য 
অথব! বৈরাগোব প্রশ্রয় দেন নাই। সহজেই তিনি আরও অনেক বৃহত্তর 

সাম্রাজ্যের অধিকতর ক্ষমতাশালী সম্রাট হইতে পারিতেন, কলিঙ্গ-বিজয়ের 

পর আরও অনেক দেশ ও মান্ষের উপর রাজশক্তির প্রচ! দেখাইতে 
পারিতেন, এবং রাজকীয় এন্র-বিলাসে ব্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতেন । 

তাহা করিলেও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্রের খ্যাতির কোন ক্ষতি হইভ না, ইতিহাসেও 
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তাহার নাম থাকিত, কিন্তু তাহার প্রতি কেবল ভারতের নহে, সার] পৃথিবীন 

মান্গষের এরকম গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা! কখনই থাকিত না। রাজ্যজয় 

অনেক রাজ করিয়াছেন, করিতে করিতে হয়ত কাহারও মনে বৈরাগ্যেরও 

উদয় হইয়াছে, কিন্ত কলিঙ্গ-বিজয়ের করুণ কাহিনী অশোক যেভাবে তাহার 

অনুশাসনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর কোন দিখিজয়ী বীর তেমন কিয়া 

বিজিত দেশের হতাহত, শোকার্ত গৃহহীন, আশ্রয়হীন নরনারীব জন্য অশ্রপাত 

করেন নাই, কোন সার্বভৌম নৃপতি সকলেব জ্ঞাতার্থে এমন অকপটে নিজের 

কৃতকর্মের জন্য অন্্রশোচন] প্রকাশ কবিয়াছেন বলিষা1! আমপা জানি না। 

তাহার পবেও অশোক গোৌতমেব মতো! সর্বস্ব ত্যাগ কবিয়া, রাজ্য ও সিংহাসন 

ছাডিয়া শাস্তি ও সতাজ্ঞানেব সন্ধানে চলিয়া! যাইতে পারিতেন। কিন্ত 
তাহাও তিনি যান নাই। নুদ্ধপম্থী হইযাও তিনি ধর্মের সহজ সম্গাসের পথ 

বাছিয়া নেন নাই। তিনি নুঝিয়াছিলেন যে বাজধর্ম ও রাজকর্তব্য পালনের 

ভিতর দিয়াই মানুষের মধ্য ইহজগতে সত্যকার ধম সংস্তাপন করিতে হইবে । 

বুদ্ধ নিজেও ধর্ম-সংস্থাপনের এই পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বণিয়াছেন। 'অশোক 

সেই শ্রেষ্ঠ ও দুগমতম পথই বাছিয়| লইয়াছিলেন। 

মনীষী এইচ, জি, ওয়েল্স বলিয়াছেন : “শত শত. হাজার হাজার রাজাব 

নাম ইতিহাসে পাওয়] ষায়, তাহাদের খেতাব ৪ বন্ড বড়, রাজ! মহারাজা! মহা- 

রাজাধধীরাজ মহাবিক্রমশালী এবং আরও কত কি? কিন্তু সকলের নাম ও 

নামের ভূষণের মধো একমাত্র অশোকের নাম উজ্জ্বল তারকার মতো জলিতেছে। 

ভল্গা হইতে জাপান পর্ধস্ত অশোক পুজিত ও সম্মানিত। চীন তিব্বত, এমন 
কি ভারতেও যেখানে তাহার বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অস্তিত্ব নাই সেখানেও তাহার 
মহত্বের এঁতিহা কেহ ভুলিয়া! ঘায় নাই ।” 

মেগ্াচ্ছেনিসের বিবরণ 

মেগাস্থেনিসের “ইপ্ডিকা? গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, তবে আরিয়ান স্রাবেচভায়ো- 
ডোরস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকর। এই গ্রস্থহইতে অনেক বিবরণ বাছিগ্ন! নিজেদের 

গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন । ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ” বাদ দিয়! এখানে শুধু 
রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে বিবরণের সার সংগ্রহ করা হইল। 
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ভারতের অধিবাসিদের মেগাস্থ্েনিস সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছেন। 

পণ্ডিতেরা হইলেন প্রথম জাতি, অন্যান্য জাতি হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেও 
মর্ধাদায় তাহারা অেষ্ঠ। তাহাদের কোন রাজকার্য করিতে হয় না, কাহারও 

প্রভু বা-ভত্য তাহারা নন। তাহার। দেবতাদের প্রিয়পানত্র এবং পরলো কত্রষ্টা 

বলিয়া যজ করেন, শ্রান্ধ করেন, অনাবৃষ্টি ব্যাধি ইত্যাদি গণন! করিয়া 

বলিয়া দেন। গণনায় তুল হইলে দণ্ডিত হন না, কেবল জনসমাজে নিন্দিত 

হুন এবং সারাদরীবন মৌন হইয়া থাকেন। গ্রীকদূত এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের 
কথাই বলিয়াছেন । 

কবকর! দ্বিতীয় জাতি, সংখ্যায় সবাধিক। ইহাদের যুদ্ধ বা রাজকর্ম 
করিতে হয় না সারাক্ষণ কৃষিকাজ করিতে হয়। কুষক সকলের মঙ্গল করে 

বলিয়! কেহ তাহাদের ক্ষতি করে না, শক্রনাও না। মান্থষের স্থখেব জন্য থে 

শশ্য ও ফসল দরকাব তাহা গ্রচুর পবিমাণে রলূষকেবা উৎপাদন কবে। তাহারা 

কখনও নগরে যায না, সপরিবারে গ্রামে বাস কবে। রাজাকে কব ও উৎপন্ন 

ফসলের চারভাগের একভাগ তাহাদের দিতে হয়। ভারতে বাজাই তৃসম্পত্তির 
মালিক, প্রজাদের কোন হ্বহব নাই। তৃতীয় জাতি গোপাল ও মেষপাল। 

ইহার| গ্রামে ব নগরে বাম করে না, যাযাবরের মতো! শিবির স্থাপন 

করিয়া ঘুরিয়া বেডায়, শিকার ও পশুপালন কবে। চত্রর্থ জাতি 

কারুশিল্পীরা। ইহারা নানাবকমের অস্ত্রশত্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে। 
কিন্ধ রুষকদেব মতো! ইহারা কর দেয় না, বরং রাজকোয হইতে ভরণ- 

পোষণ পায়। যোদ্ধারা পঞ্চম জাতি। সংখার দিক হইতে ইহার] 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যুদ্ধের জন্য ইহাবা স্থশিক্ষিত ও সুসজ্জিত 

থাকে, কিন্তু শাস্তির সময় কেবল আলম্যে ও আমোদ-প্রমোদে দিন 
কাটায়। সৈল্, যুদ্ধের হাতী-ঘোডা, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুর বায়ভার রাজা 

বছন করেন। অমাতা বা মহ্থামাত্ররা বষ্ট জাতি। দেশের অবস্থা 

স্বচক্ষে দেখিয়া রাজার কাছে ও শাসকদের কাছে ইহারা নিয়মিত 

বিবরণ দিয়া থাকেন। রাষ্ট্রশাসনের কাজে উহাদের গুরুত্ব আছে। সপ্তম 
জাতি মন্ত্রী। ছোট সভায় মিলিত হইয়া ইহারা রাজাকে মন্ত্রণা দিয়া 
থাকেন। সংখায় সবচেয়ে কম হইলেও, বংশমর্ধাদায় ইহার] সবচেয়ে বেশী 

সম্মানের যোগা। 
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এই সাতটি জাতিতে ভারতবামীদের ভাগ করিয়! মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন 
যে এক জাতি অন্ত জাতিতে বিবাহ করিতে পারে না অথবা অন্তের পেশা ব। 

বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে না। 

মেগাস্থেনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি আশ্চধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন__ 

ভারতক্তনেরা সকলেই স্বাধীন, কেহই ত্রীতদাম নহে। একথা এইভাবে, 

উল্লেখ কবিবার কারণ এই মনে হয় যে প্রাচীন গ্রীসে যেমন দবাসত্তপ্রথা 

সমাজবাবস্থার প্রধান অঙ্গ ছিল, প্রাচীন হিন্দুভারতে তাহা ছিল না। ভারতে 

বিচ্ছিন্ন আকারে যে দাসত্ব ছিল তাহার কপ একেবারে ভিন্ন। তাহ! ব্যক্তিগত 

বা পারিবারিক ব্যাপার মাত্র, সমাজব্যবস্থার অঙ্গ নহে। মুমলমানমুগেব 

আগে বাহির হইতেও ভারতে ক্রীতদ্দা আমদানি হইত বলিয়! মনে হয় না। 

স্তরাং কেবল ভারতের ক্রীতদাম নহে, বিদেশী ক্রীতদাম৪ এদেশে গ্রীকদূত 
চোখে দেখেন নাই। 

মেগাস্থ্েনিম বশিয়াছেন ভারতব।সীবা আহান সম্বন্ধে মিতাচারী, এবং 

কোন বড জনসংঘ ভালবামে ন! বলিয়া জীবনও তাহাদের নুসংযত ও স্থশৃঙ্খল। 

চুরিচামারি খুবই বিরল। চন্দ্রগুপ্চের শিবিরে যাহারা বাস কখিতেন (প্রায় 
চারলক্ষ লোকের বাস ছিল ) তাহারা বলিয়াছেন যে ত্রিশ মুদ্রার বেশ৷ মূল্যের 

বস্ত কোনদিনই শিবির হইতে চুরি হয় নাই। মিতাচাপী ও সরলচিত্ত বলিয়। 
ভারতজনেরা খুব সুখী । যজ্জের সময় ছাড়া! তাহার কখনও মগ্পান করে ন|। 

ষে মগ পান করে তাহা যব হইতে প্রস্তত নহে, অন্ন হইতে প্রস্তত। প্রধান 

খাছ্য তাহাদের অন্নব্যঞ্ন। বিধিবিধান বিশেষ তাহার। জানে না ও মানৈ না, 

মানিবার দরকারও হয় না। কারণ তাহার! যাহা বলে তাহা করে, কখনও 

ঝগডা-বিবাদ করে না, রাজঘ্ারে অভিযোগও উপস্থিত করে না। গৃহ 

তাহাদের স্থুরক্ষিত নহে। গ্রীকদূত এই সমস্ত আচারের খুবই প্রশংস! 

করিক্নাছেন, কেবল একটি অভ্যাম তাহার ভাল লাগে নাই। তিনি লিখিয়াছেন 

যে ভারতজনের! আজীবন এক ভোজন করে, দিনে বা রাতে কোন নিদিষ্ট 

লময় নাই ধখন সকলে মিলিয়া একত্রে ভোজন করিতে পারে। যাহার যখন 
ইচ্ছা! দে তখন আহার করে। গ্রীকদূত ঠিকই লক্ষ্য করিয়াছেন, পারিবারিক 

জীবনে হ্বী-পুরুষে মিলিয়া! একত্রে ভোজন করা প্রাচীন ভারতীয় প্রথা নছে। 

তাঁহার কাছে ভাই ভারতীয়দের একা! আহার খুবই বিসদৃশ মনে হইয়াছে । 



৬২ ভারতজনের ইতিহাস 

কোৌটিল্যের অর্থশান্্ 
কৃটনুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাণকা রচিত অর্থশাক্ত্র বলিয়া কিংবদন্তী আছে, 

কিন্ত ইহা কোন একজন ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন 

হিন্দুমুগের ভারতের বহু মনীষী. ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্ষির চিস্তা ও রটনা ইহাতে 
এককালে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান কর] হয়। 

কৌটিল্য বলিয়াছেন, ভারতের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি 

গ্রাম, সমাজের ভিত্তি পরিবার । ১০০ পরিবার লইয়! একটি গ্রাম হইবে, 

৫০০ পরিবারের বেশী একটি গ্রামে বাম করিবে না। গ্রামের সীমা একক্রোশ 

বা দুই ক্রোশের বেশী হইবে না, সীমানা নির্ধারিত হইবে নদী, পাহাড, বন, 

বড বড় গাছ, সেতুবন্ধ ইত্যাদি দিয়া। ৮০০ গ্রাম লইয়া একটি "স্থানীয় ছূর্গ, 
৪*০ গ্রাম লইয়া 'ভ্রোণমুখ', ২০০ গ্রাম লহয! 'খাবাটিক' এবং ১০টি গ্রাম লইয়। 

“সংগ্রহণ” স্থাপিত হইবে। ইহা! গ্রামবক্ষা ও গ্রামের নিরাপত্তাব জন্য 

প্রয়োজন। 

রাজার কর্তব্য হইল খনি-খনন, পণ্য-উৎপাদন, বনমম্পদ রক্ষা ও বুদ্ধি, 

পশুপালন ও বাণিজা-প্রসারে সাহায্য করা। তাহাব জন্য তিনি স্থলপথ ও 

জলপথ উভয়েরই ব্যবস্থা করিবেন, 'পণ্া-পত্তন' বা বাণিজা-নগর গড়িয়া 

তুলিবেন'। সেতু, জলাশয়, পুণ্যস্থান ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠা কর! রাজার কর্তব্য । 

মৎস, হরিৎপণ্য ( শাকসবজী ) ইত্যাদি ব্যবসার অধিকার সম্পূর্ণ রাজার 

থাকিবে। অনাথ, অসহায় ও ছুঃখীব ভরণপোষণ করিবেন রাজা । অসহায় 

সন্তানসম্ভবা নারীকে ও রাজ! দেখিবেন, সন্তান হইলে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। 

অর্থের লোভে, বেগার মজুব ধরিবার জন্য, শশ্তপণ্য ও পানীয় ইত্যাদি 

গ্রহণ করিবার জন্য কোন অভিনেতা, নক, বাদক, বাগজীবী, কবি- 

গায়ক ও অন্ত কেহ গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে না, করিলে দণ্ডনীয় 

হুইবে। 

মৌর্য শাসনব্যবস্থা 

মৌর্য শাসনব্যবস্থার ( 87871505000) প্রধান গুস্ত ছিল তিনটি__ 

রাছদ্থ-ব্বস্থা, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গুপ্তচর ব! পুলিসী ব্যকস্থা। কোৌটিল্যের 
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অর্থশাস্ত্রে তাহার হ্ৃম্পষ্ট পরিচয় আছে এবং মেগাস্থেনিষের বিবরণে তাহার 

পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়| সম্রাট সর্বময় কর্ত।, সবশক্তির উৎস ও কেন্দ্র। 

মন্ত্রী, মহামাত্র বা পরিষদ তাহার ছায়। মাত্র। বাস্তীয় বিধান বা ব্যবস্থাকে বূপ 
দিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই, কার্ষক্ষেত্রে সম্রাটের বিধান ও ব্যবস্থা 

প্রয়োগ করাই তাহাদদেব ক্তব্য। 

রাষ্ট্রীয় শক্কির অর্থনীতিক অবলম্বন রাজন্ব। প্রধান রাজন্ব তৃমি রাজন্ব। 

তাহ] ছাড়া বাণিজ্য, পণ্যত্রব্য ইত্যার্দির "শুন্ধ' (৫0) ও “কর? (৪) 

হুইতেও বাজার আয় হুয়। বাষ্টায় সম্পদ হইল খনি, বন-উপবন, রাষ্ায়স্ত 

বাণিজ্য, পথঘাট-পত্তন ইত্যাদদি। এই সব হুইতেগ আয় হয়। মৌর্ধযুগে 
এই রাজন্ব-বাবস্থাব স্থবন্দোবন্ত কর! হইযাছিল, আয়বৃদ্ধিব দিকে রাজার দৃষ্টি 
ছিল সঙজাগ। রুষকেরা উৎ্পন্ন ফসলেব বষ্ঠাংশ, এবং বণিকরা লাভের 

চতুর্থাংশ রাজকোষে দ্িত। জুয়া, মদ্য ও মাদকত্রবা ইত্যাদির লাইসেন্স বা 

আজ্জাপত্র এবং লবণেব একচেটিম! বাস্থীধ বাণিজ্য হ্হ'ত প্রচুর আয় হইত। 

মৌধযুগেব এই বাজন্ব-ব্যবস্থা আজও আমাদের দেশে মুলত অক্ষুপ্ন রহিয়াছে, 

কেবল তাহার আকাগ ও বৈচিত্রা বাড়িযাছে মাত্র । 

রাজার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক ছিল বলিয়া মৌধযুগে তাহ 
পালন ও বহন করিবার জন্য আমলা-অমাত্যও প্রয়োজন হইয়াছিল অনেক 
'বেশী। অর্থশাস্ত্র পাঠ কবিলে রাজকর্মের বিভাগের অন্ত ছিল না! বলিয়া মনে 

হয় এবং রাজকর্চারীব সংখ্যাও বিপুল আকাব ধারণ করিয়াছিল । গ্রাম 

হইতে নগর পযন্ত প্রত্যেকটি কাজকর্ম তত্বাবধানে জন্য, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের 

জন্য অসংখা আমলাব তালিক! দিয়াছেন কৌটিল্য। এই আমলা-অমাত্যবন্ধল 

রাষ্ট্রকে “আমলাতান্ত্রিক? বাষ্ট বলা হয়। মৌর্ধ-রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে আমলাতান্নিক 

( 6018870901০ ) ছিল, এবং সেই আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার আজও 

আমর! হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগ পার হইয়া বহন কগিয! চলিয়াছি। 
গুপ্তচর বা পুলিসী-ব্যবস্থাও মৌর্য রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই 

ব্যবস্থা যেমন বিস্তৃত, তেমনি পোক্ত ছিল। কৌটিল্য গুপ্তচরদের ধে' বিবিধ 
ও বিচিঅ দাস্িত্ব পালনের কথ বলিয়াছেন, তাহাতে পরিফার বুবিতে পারা 

ঘায় ষে, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় স্থশাসন ও স্ুশৃঙ্খলার জন্ত অপরিহার্য ছিল। বর্তমান 

যুগেও ইহা পন্ধিহার করার কথ! কোন রাষ্ট্রনাদ্বক কল্পান! করিতে পারেন না। 



৬৪ 

8177 
বেরি 

ডি রা 

চা 

নুদ্ধের জলের উপর হাটিবার অলৌকিক কাহিনী 
সাচী সুপ । প্রথম শ্রীষ্টপূর্বান্ 

মৌর্যসুগের শিল্পকল। 
মৌর্ধ রাজাদের আমলে শিল্পকলা-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ হৃষটি হইয়া- 

ছিলি রা, ও সমাজে । এই ই পরিবেশ নটি না হইলে, শিল্পকলার সাধনা বা 

বিকাশ হয় না। বাষ্ট্র ও ও সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা, শাস্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধি 

আনিয়। তাহারা শিল্প-দাধনার উপযোগী পরিবেশ স্থ্টি করিয়াছিলেন। সম্রাট 

অশোক, যাহা করিয়াছিলেন তাহা! শিল্পকলার বিকাশের দিক দিক হইতে আরৎ আরও 

গুরুতপূর্ণ। তিনি সমাজে তাহার ধর্ম ও নীতির ভিতর দিয়া কল | শ্রেনীর 

মাষের সামনে যে মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল শিল্পকঙ্গার 

্রাণ। দ্শোকেন্ পিতাযহ্ চক্ওত্ বা পিতা বিন্সারের আমলে শিল্পকলার চর্চা 



মায়াদেবীর ম্বপ্র। ভারহুত ভূপ 
দ্বিতীয় শ্রীষটপূর্বান্দ 

বাবিকাশ ষে একেবারে হয় নাই তাছা নহে। -চন্তগুপ্তের কালে অস্তত 

স্থাপত্যের বা গৃহনিরমাণশিল্পের ষে বেশ উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 

নাই। গ্রীক লেখকরা বলেন যে, পাটলিপুতরে তি তিনি যে রাজপ্রাসাদ ও 
রাজধানী নির্মাণ _ করিয়াছিলেন তাহা! তৎকালে পারস্ত-সম্রাটের আশ্চর্য 
পরসীদিমহিমাকেও ম্লান করিয়া দিশ্বাছিল। মেগা্ছেনিস িখিয়াছেন-ঘে, 
প্টিসিপুজ নগর সবশেষ, উহা প্র উদ প্াচারাজ্যে হিরপ্যবাহ নদ ও. গঙ্গার সংগম- 
স্থলে অবস্থিত! নগরের আকার সমান্তরাল ক্ষেত্রের মতো, চারিদিক চ পারি" 
বেটি, পরিখার বিস্তার ৬** ফুট ও গভীরতা ৩ হাত। নগরের চারিদিক 

কাঠের প্রাচীর হিয়া! ঘেরা, তাহাতে &৭০টি বুরুজ ও ৬৪টি দয়জা আছে। 



৬৬ " ভারতজনের ইতিহাস 

নির্মাণ গ্রসঙ্গে গ্রীকদৃূত আরও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এত নগর আছে যে 

তাহ। গণিয়। শেষ কর] ঘায় না, তবে সমস্ত নগর একরকম নহে। যে-সব 

নগর নদী বা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত সেগুলি কাঠের তৈরী, কারণ বর্ধা প্রবল 
বলিয়া ইট সেখানে স্থায়ী হয় না। কিন্তু যেসব নগর উচ্চনূমি বা! পাহাডে 
প্রতিষ্ঠিত সেগুলি ইট ও কাদ! দিয়া তৈগী। ইট-পাথরের কারুকর্মে ও 

চিন্রাঙ্কনে ভারত-শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস মৌর্ধমুগে অশোকের কাল হইতে 
আরম্ হইয়াছে বলিলে ও ভুল হয় না। 

সম্রাট অশোকের হৃদয়ের উদার'তা, চিত্তের প্রসারতা এবং চরিত্রের 

গভীরতা ও কোমলতা! মনে হয় যেন তাহার যুগে শিল্পকলার মধ্যে ফুটিয়া 

উঠিয়াছে। সারনাথ, সীচী প্রভৃতি ভারতের বহু স্থানে অশোক যে শত শত 

সুপ ( বৌদ্ধ বিবরণ অনুযায়ী ৮৪ হাজার ) স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও আজ 
সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । অশোক-তাস্বর্ষের যে নিদর্শন আজও টিকিয়া 

আছে তাহা তাহার স্থাপিত পাথরের স্তস্তগুলি। কিন্তু এই স্তস্তগুলিই 

পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক বিল্ময়কর কীতি বলিয়া বিশেষজ্ঞরা স্বীকার 

করিয়াছেন। দীর্ঘাকার স্তস্তগুলি (কোনটি ৪* ফুট পধন্ত উচু) প্রত্যেকটি 
একখণ্ড পাথর কাটিয়া তৈরী, চোখে দেখিলেও বিশ্বাস কর] কঠিন। স্তস্তগুলির 

গডন বেলনাকৃতি ( ০5117011058] ), উপবের বেধ ব|! বেড ক্রমশ ছোট 

হইয়াছে, কারুকার্য নাই কিন্তু শান্ত ও স্থকোমল। স্তস্তীর্ষে সিংহ প্রভৃতি 

পশুমৃতির শিরোভৃষণ, তাহার নীচে সিংহ, হাস, লতাপুষ্প ইত্যাদি উৎকীর্ণ। 
এই শিরোতৃষণ আলাদা তৈরী করিয়া স্তস্ের মাথায় বসানো হইত। 

কিন্তু ইহা স্তস্তের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গিলগ্ন যে দেখিলে মনে হয় যেন 

একই পাথর কাটিয়া স্তস্ত ও শিরোভূষণ তৈরী কবা হইয়াছে। শিরোভূষণের 

অধোদেশের (8৪০5 ) নিয়ভাগে অধোমুখী পদ্ম আছে। জমগ্র স্তত্তটি 

একটি উচু পাথরের বেদীর উপর স্থাপন করা হইত। 
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সপ্তম অধ্যায় 

মৌর্যদের পতন। বিদেশীদের অভিযান 
ইতিহাসের যাত্রাপথে বড় বড সাআাজোর উত্থান ও পতন একটি স্বাভাবিক 

ঘটনা । উত্থানের মতো পতনেরও এঁতিহাসিক কারণ থাকে, দৈবক্রমে 
ইতিহাসের ঘটন1 ঘটে না। সম্রাট অশোকের পর মৌর্য রাজবংশের উত্তরাধি- 
কারীর] কেহুই রাজদণ্ড ধারণে পূর্বপুরুষদের সমান যোগাতার পরিচয় দিতে 

পারেন নাই। লমান তো দূরের কথা, তাহার! ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংকীর্ণতার 
জন্য সামান্য শাসকের সুরে নামিয়! আসিয়াছিলেন এবং পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইয়। মৌর্য রাজমুকুটের মহিমা ধুলায় লুটাইয়াছিলেন, নিজেদের ভ্রুত 
অধ:পতনের পথও গ্রশস্ত করিয়াছিলেন। বিশাল আসমুদ্রহিমাচল সাম্রাজ্যের 

সংহতি নষ্ট করিয়! এই স্থঘোগে চারিদিকে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত 

হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে, কলিঙ্গে, বিদর্ভে ( বর্তমান বেরার প্রদেশ ), কাবুল 

উপত্যকায় ম্বাধীন রাজার] কেন্ত্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা! তুলিতে সাহস 
পাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হইলে অমাত্যর! চক্রান্ত করিতে 
প্রলুন্ধ ছন। মৌরধবংশের শেষ রাজ! বৃহত্রথকে হত্যা করিয়া তীহার ব্রাক্ষণ 
সেনাপতি পুস্রমিত্র মগধের সিংহাসন দখল করেন। মৌধবংশের শেষ 
দীপশিখা নিবিয়া যায়, তাহার লহিত জৈনবৌদ্ধধর্ষের রাজপোষকতাও লোপ 
পায়। কয়েক শতাব্দী পর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার বেশ মাথা! চাড়! দিয়া ওঠে। 
ভারতের ইতিহাস বাক ফিরিয়া নৃতন পথে চলিতে থাকে । 
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মৌর্যদের পতন। বিদেশীদের অভিযান ৬৯ 

জজ রাজবংশ 

মৌর্ধদের পরে উত্তরভারতে সুক্ষ ও কা রাজবংশ, এবং মধা ও দক্ষিণভারতে 
সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আমন্মানিক ১৮৭ শ্রীপপূর্বান্দে গুধ্যমিজ্র 
মগধের সিংহাসন দখল করিয়া স্থঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভরদ্বাজ 

গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন অশে।ক ও অন্তান্ত মৌর্য রাজারা ' 

ব্রাহ্মণবিদ্বেধী ছিলেন বলিক্স! ব্রাহ্ষণদেব মধো একটা অসন্তোষ ধূমায়িত 
হইতেছিল এবং তাহার জন্য পুন্তমিত্র শেষ মৌর্য রাজাকে হতা। করিয়া 

প্রতিশোধ লইযাছিলেন। এই অন্সমান সতা বলিয়া মনে হয় না। মৌর্য 

বংশধরদের দুর্বলতার স্যোগ লইয়াই পুস্বামিত্র বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। তাহার 

বাজ্য উত্তর-পশ্চিমে জলদ্বর ও শিয়ালকোট হইতে দক্ষিণে নর্শদানদী পর্যস্ত 

বিস্তৃত ছিল । রাজধানী পাটলিপুত্রতেই ছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতিত্বন্দী 
হইয়া! উঠিতেছিল বিদিশা ( বর্তমানে বেসনগর, মালবের পৃবে )। এই বিদিশা 
হইতে পুত্রমিত্রেব পুত্র অগ্রিমিত্র “মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতার 

প্রতিনিধিরপে শাসন চালাইতেন। 
যুবরাজ অগ্নিযিত্র বিদর্ভেস ( বেবাব) রাজাকে পরাজিত করেন এবং 

তাহাকে স্থঙ্গদের বস্তা স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয়। উত্তব-পশ্চিম 

সীমাস্তেও গ্রীকদের পুনরাক্রমণের বিপদ ঘনাইয়া ওঠে। তৃতীয খ্রীষ্টপূবান্দের 

শেষে সিরিয়াৰ গ্রাকবাজা! আটিওকস কাবুল উপত্যক্চায় প্রবেশ করিয়া 

ভারতীয় রাজ! সৃভাগসেনকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি হাতী উপদছৌকন 
দিতে বাধ্য হন। আ্যার্টিওকসেব জামাতা ডিমিত্রিয়ম বক্তিয়ার রাজ। 

ছিলেন, সেখান হইতে তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপতাকার নিম্নভাগ পর্যন্ত 
অগ্রসর হইবাব চেষ্টা কবেন। পরবতী গ্রীকরাজ! মিনাগডারও এই রাজ্যপ্রসারে 

কৃতিত্ব দেখান। গ্রীকরা এই সময অযোধ্যা, চিতোর পধস্ত অগ্রসর হইয়] 
পাটলিপুত্রকে ও বিপন্ন করিয়া তোলে। পুয্মিজ্রের জীবদ্দশায় ও তাহার পরেও 

গ্রীকদের অভিযান চলিতে থাকে । অবশ্য অগ্নিমিজ্রের পুত্র বন্থমিত্র সিন্ধতীরে 

গ্রীকর্দের অভিযান প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন। পুষ্তমিত্র তখন জীবিত ছিলেন, 
পৌত্রের কীতিতে খুশী হইয়! তিনি বিজয়োৎসবেব জন্ত চুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । 

এই অশ্বমেধ যজ্ঞের গুরুত্ব ছুইদিক হইতে বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথম দ্বিক 
হুইতেছে, মৌর্ধদের ধ্বংসাবশেষেব উপর নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, ঘে-রাঁজবংশ 
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(হ্থঙ্ষ) আর্ধাবর্তকে বিদেশী যবনদের কবল হুইতে উদ্ধার ও রক্ষ! করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় দিক হইতেছে, এই ধঙ্াহুষ্ঠান হইতে বুঝিতে পার] যায় ষে, ভারতে 

রাজধর্মের পরিবর্তন হইল এবং এই নূতন রাজধর্ম হইল হিন্দু ব্রাঙ্গণ্যধর্ম। 

সঙ্গের সময় হইতে ভারতে হিন্দু ব্রঙ্গণ্াধর্মের পুনরুখানেন যে সৃচনা হয় 

গুপ্টপম্রাটদেণ সময় তাহা! প্রতিষ্ঠার চঞ্ম সীমায় পৌছাষ। 

কাথ রাজবংশ 

পৃরাণমতে পুহামিত্র ছত্রিশ বছর রাজস্ব করিয়াছিলেন ( আঃ ১৮৭-১৫১ খ্রীঃ 

পৃঃ)। তাহার উত্তগাধিকারী হন পুত্র অগ্নিমত্র। মহাকবি কালিদাসের 

বিখ্যাত প্মাপবিক।গ্লিমিত্রম্গ নাটকের নাক এই অগ্রিমিত্র। তাহার পরে 

স্ঙগর। রাষ্্রমঞ্চ হইতে দ্রুত অদৃশ্তা হইয়া] যান। তীহার বংশধনদেব দুধলতাব 

জনতা আবার রাজশক্তিব বাল হয, রাজারা অমাত্যদের খেলাব পুতুল হইয়। 
ওঠেন। অবশেষে প্রায় ৭৫ গ্রীষ্টপূবাবে স্ুঙ্গবংশের ঘশ্ম বাজ দেবভূতিকে 

হুতা। করিয়া তাহার মন্ত্রী বন্ছদেব সিংহাসন দখল করেন । স্থঙ্গদের এই মন্ত্রী বংশ 

“কা” বলিয়া! তাই বস্থদেবপ্রতিষ্িত বাজবংশকে কাথবংশ বলা হয়। এই 

ংশের াজত্ব পঞ্চাশ বছরও স্থায়ী হয নাই। ৪০-৩০ খ্রীষ্টপৃবান্ধের মধো সুক্গ 

ও কাথ উভয় বাজবংশই দক্ষিণভাতেব সাঙবাহনর্দের অগ্রগতির সামনে ক্রমে 

লোপ পাইয়া যাষ। 

লাতবাহুন রাজবংশ 

সঙ্গ ও কাখদের প্রতিপত্তি খর্ব করিয়! যাহার! নৃতন র।জশক্তির অধিকারী 
হন তাহার! পুরাণে “আফ্ব” বলিয়া পরিচিত । গোদাবরী ও কৃষ্ণ! নদীর মধ্যবর্তী 

অঞ্চল হইল তেলুগুভাষী আহ্ধ্দের বাসস্থান। কিন্তু শিলালিপি ইত্যাদিতে 

ইহাদের “সাতবাহন" বল! হইয়াছে। ভারতীয় লোককথায় ষে শালিবাহন 
রাজার কাহিনী শোন! যায় তাহা এই সাতবাহনদেরই স্বতি বহন করে। 

“এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিমুক, কিন্তু তাহার পুত্র শাতকণি বিদ্ধযপবতের 
উত্তরে ও দক্ষিণে এক বিশাল সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়! রাজমহিম] বৃদ্ধি করেন। 

এই রাজ্যবিস্তারে তিনি পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যের মারাঠা৷ দলপতিদের সহযোগিতা 

লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজাপ্রতিষ্ঠার পর অশ্বমেধ হজ করিয়া! উৎসব 
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করিয়াছিলেন । টাহাব মুক্তার পব সাতবাহনদের গৌরব শকদের আক্রমণের 

ফলে কিছুকাল শান হইয়া যায়। পরে গৌতমীপুত্র শাতকণ্ি শক, নন ও 

পহলবদের ( পাধিয়ান ) দমন করিয়া সাতবাহনবংশেব লুপ গৌরব পুনরুদ্ধার 

করেন। উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্ধস্ত তাহাব রাজা বিস্তৃত ছিল। 

গৌতমীপুত্র শাতকণির পুত্র পুলমায়ী পিতাধ মৃত্যুর পর রাজা! হুইয়৷ গোদাবরী 

নদীর তীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগর (এখন ওুরঙ্গবাদ জেলায়) হইতে রাজাশাসন 

করিতেন। পৈঠান ছাড়া আরও দুইটি নগর-_ বৈজয়্তী ও অমরাবতী (গুণ 
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জেলায়)_-সাতবাহনর্দের আমলে প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিল। বাশিগীপুত্র শাতকর্দি 

নামে একজন রাজা, বোধ হয় পুলমায়ীর ভাই, শক-কৃত্রপ (5809 বা 

03০9%61801) রুত্রদামনের কম্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । কিস্তু এই আত্মীয়তার 

জন্য রুদ্রদামন তাছাদের সহিত শক্রতা করিতে ছাড়েন নাই। শ্রী শাতকণির 

আমলে সাতবাহনদের রাজগৌরব আবার উজ্জল হইয়া ওঠে, শক-ক্ষত্রপদের 
কবল হইতে উত্তর-কোন্ধন পুনরধিকৃত হয়। কিন্ত ্রীষজের মৃত্যুর পর সাত- 
বাহনদের ভাগ্যরবি অস্ত যায়। সাতবাহুন-সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়। যায়, আভীর 

পন্পব বাকাটক ইক্ষণকু শালক্কয়ন প্রভৃতির! সেই সব খগ্ুরাজোর অধীশ্বর হইয়া 
বসেন। 

ভারতের ইতিহাসে সাতবাহনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উত্তরভারতের 
'আর্ধসংস্কৃতি এবং দক্ষিণভারতের দ্রাবিডসংস্কৃতির মধ্যে এক্াবন্ধনের জন্য তাহার! 

ধেন একটি সেতু রচন! করিয়াছিলেন । মৌধসাঘ্রাজোর পতনের পর যে-সেতু 
একরকম ন্ট হুইয়! গিয়াছিল তাহা! তাহারাই আবার মধ্যবর্তী অঞ্চল হইতে 

গাত্রোখান করিয়। কিছুকালের জন্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

বিদেশী আক্রমণ 

| ব্তি,য়ান গ্রীক ॥ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সম্রাট অশোক 
যখন রাজশক্তির উচ্চতম শৃঙ্গে অধিষ্ি'ত তখন সেলুকাসের সাম্রাজ্য হইতে 
বক্তি_য়া ও পধিয়া নামে ছুইটি প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইযা যায় এবং স্বতন্ত্র শ্বাধীন 

শাসকের অধীন হয়। হিন্দুকুশ ও অক্ষ বা অক্মাস নদীর মধ্যবর্তী বিয়া প্রদেশ 
ডিয়োভোটন নামে এক বিদ্রোহী বাজক্ষমত1 দখল কবেন। কিন্তু অশোকের 

রাজত্বকাণ পধস্ত এই গ্রীকদের দৃষ্টি ভারতের দিকে আর নিবদ্ধ হয় নাই। তাহার 

পরে সিরিয়ার রাজা আযার্টিয়োকস কাবুল উপত্যকায় ভারতীয় রাজা স্থভাগ- 

সেনের রাজা আক্রমণ করেন। এই অভিযান স্থায়ী ছয় নাই। ইহার পরে 

বিয়ার চতুর্থ রাজ! ডিমিট্রিয়ল এত শক্তিশালী হইয়। ওঠেন যে সমগ্র 
আফগানিস্তান, এমন কি পাঞ্ধাব ও পশ্চিমভারতের অনেকট1 অংশ পর্বস্ত 

অধিকার করিয়া বসেন। এঁতিহামিকরা কেহ কেহ বলেন যে, ডিমিট্রিয়স 

নামে ছইজন রাজ! ছিলেন, প্রথম রাজ! বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন 

নাই, দ্বিতীয় রাজাই উক্ত রাজা দখল করিয়াছিলেন। হয় এই ডিমিট্রিয়স, 
না হয় পগবর্তী রাজ মিনাগ্তার স্থঙ্গদের ছার! পরাঞ্জিত হইয়াছিলেন। 
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ব্তি,য়ান গ্রীক রাজাদের মধ্যে ধাহারা! ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন জিনাগার । ইনি ১৬০ হইতে 

প্রায় ১৪০ গ্রীটপূর্বান্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পোষক ছিলেন। 
নাগসেন-কত “মিলিন্দ-পন্হো” নামে বৌদ্বগ্রন্থে মিলিন্দের (মিনাগারের ) প্রশ্ন 
ও উত্তর সন্গিবেশিত হইয়াছে । বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে এবিষয়ে, 
তাহার গভীর শ্রদ্ধা! ও কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার সময়ের বিচিত্র 
সব মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, কাবুল 'হইতে যমুনার দক্ষিণ অঞ্চলে 
পর্যস্ত। শোন! ঘায় মৃত্যুর পর তাহার দেহাবশেষ লইয়া রাজ্যের বিভিন্ন 

নগবের মধ্যে কাডাকাডি পড়িয়া! গিয়াছিল। বিদেশী গ্রীক রাজ! ভারতীয় বৌদ্ধ 
হুইয়া ঘে ভারতজনের বেশ প্রিয় হইয়াছিলেন তাহা! বুঝিতে পারা ঘায়। 

তক্ষশিলাব এক গ্রীক রাজার দূত হুইযা হেলিয়োডোরষ মধ্যভারতে 
ভিলমার কাছে বেসনগরের রাজসতাক্ন আদেন। সেখানে তিনি একটি 

বাস্থদেব-স্তস্ত প্রতিষ্ঠা করেন। এই গরুডধ্বজ বাস্দেব-স্তস্ত তাহার বিষুভক্তির 
অপূর্ব নিদর্শন । 

জংস্কৃতি-সংঘাত 

এই সময় গ্রীক-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংঘাতের ফলে গন্ধার-শিল্পের, বিশেষ 
করিয়া ভাস্কর্ষে আশ্চর্য বিকাশ হয। পেশোয়ার, কাবুল উপত্যকা! এবং সিন্ধু 
ও ঝিলামের মধ্যবর্তী পাঞ্জাবেব পশ্চিমাংশ হইতে এই সব ভাব্বর্ধের অধিকাংশ 

উৎকুষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । সবই বৌদ্ধধর্ম সংক্রাত্ত, জৈন বা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের কোন নিদর্শন নাই । আযাপোলো বা অন্তান্ত গ্রীকদেবতার মতো! বুদ্ধের 

মৃতি হইলেও, ভাস্বধের বিষয়বস্তু, ঘটনা ও চরিত্র সবই সম্পূর্ণ ভারতীয়। 
তান্বর্য ছাডা গ্রীক স্তাপত্যের কোন নিদর্শন ভাবতের এই অঞ্চলে পাওয়া 
ষায় নাই। 

বক্তিয়ার গ্রীক রাজার! ভারতবর্ষে সবপ্রথম রাজশক্তিব প্রতীকম্থরূপ 
প্রতিকৃতি-অস্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন। এই “টাইপ' বা আকারেক্ নুদ্রা 

গ্রীক রীতি অহ্থযায়ী ভারতে প্রবতিত হুয়। বজ্িয়ান রাঙ্গ৷ ডিমিট্রিয়স 
প্রথমে এই ধরনের চতুক্ষোণ তাত্রমুদ্রা ভারতে প্রচলন করেন, তাহার এক- 
দিকে গ্রীক, অন্তদ্দিকে খরোষ্ঠীলিপিতে লেখা । এই ছিভাষী মুদ্রা পরবর্তী 
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গ্রীক রাজাদের আমলেও প্রচুর প্রচলিত হয়। এই সব মুদ্রা প্রধানত 

তামার, পরে দূপারও কিছু গ্রচলন হয়। পরিকল্পনা গ্রীক, খোদাইয়ের কাজও 

গ্রীকশিল্পীর! অথব! ঠাহাদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় শিল্পীবা করিয়াছেন । 

মুদ্রায়. হেগাক্রিস, জীউস প্রভৃতি গ্রীক দেবদেবীর মুতি একদিকে খোদিত, 

অন্তদদিকে অঙ্বপৃদে রাজা, ভারতীয় হাতী, বুষ প্রভৃতি জন্ত অস্কিত। এই 

সব মুদ্রার মধ্যে মিনাগডারের মৃত্রার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশী। 

পার্থিয়ানদ্ধের অভিবান 

বক্তি'য়ার গ্রীক রাজারা এক শতাব্দীর কিছু বেশী রাজত্ব করিয়া ১৪০ 

হইতে ১৩* শ্রীষ্টপৃধান্দের মধ্যে বিদায় গ্রহণ কবেন। পাথিয়ার রাজ! 

মিথি,ডেটিন তক্ষশিলা খাজ্য অধিকার কবেন। এই অধিকাব তাহার? 

বেশীদিন বজায় রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্ধ ভাপতের সহিত পাথিয়ার 

বা পারস্য রাজোব সম্পর্কের নিদর্শন-ন্ববপ 'ক্ষত্রপ” ও “মহাক্ষত্রপ' রাজ- 

উপাধিটি দীর্ঘকাল রহিয়া যায়। 

এই পাধিয়ান বা পহলব রাজাদের মধ্যে একজন উতিহাসে স্মবণীয় 

হইয়া! আছেন, তাহার নাম গ্রণ্োকানিস। তাহার রাজত্বকাল ২* হইতে 
৪৮ খ্রীহ্টাব্দের মধ্যে বশিয়া অনুমান করা হয়। কান্দাহার, কাবুল, তক্ষণিল! 

জুডিয়৷ তাহার রাজা বিস্তৃত ছিল। ইউবোপীয়দেব কাছে এই ইন্দো- 

পাখিয়ান রাজার উদ্ভট নামটি পবিচিত, কারণ তাহাব রাজত্বকালে ও রাজ্যে 

ধীশুগ্রাষ্টের শিশ্ সেণ্ট টমাস গ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আনিয়াছিলেন শোন! যায় 

এবং এদেশেই দেহপ্রক্ষ। কবিয়ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণভারতে মায়লাপুরে 

(মাদ্রাঙ্গের কাছে) তিনি দেহরক্ষা। করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবাস্তী আছে । ইহার 

কোনটাই সত্য না হইতে পাবে। তবে এই কাহিনীব ভিতবের তাৎপধটুকুর 

গুরুত্ব আছে। শ্রীষ্টধর্মের শৈশবকালে ভাবতে তাহাব প্রচার হওয়া 

অস্বাভাবিক নহে, এবং ধর্ম-বিষয়ে ভাবতীয় শামকদের উদারতার জন্য তাহার 

আদিৎপ্রতিচাও এদেশে সন্ভব। 

শক অভিযান 
পাথিয়ান বা পহলবদের সহিত শকর1 এইসময়ে ভারতে অভিযান করেন। 

ইতিহাসে অনেক সময় ইহাদের 'শক-পহলব রাজা বনত্রা হয়। শকরা' 



মৌর্যদের পতন। বিদেঙীদের অভিযান ৭৫ 

মধ্যএসিয়ার অধিবাসী । সেখান হুইতে প্রতিদ্ন্দী ইউ-চি বা অন্ত কোন 

জাতির দ্বার] বিতাড়িত হইয়া তাহার! দক্ষিণ-আফগানিস্তানে আসিয়া! উপনিবিষ্ট 

হন। তীছাদেব এই উপনিবেশের নাম শকস্তান, আধুনিক "শিল্তান'। গ্রীক 

নাবিক ও ভৌগোলিকর] এই শকর্দের সিদীয়ান (9০56018) বলিতেন। 

সিদ্ধ উপত্যকা! ও পশ্চিমভাবত পরধস্ত ত্রমে ইহাদেব দখলে আসে, সেইগ 

জন্য এই অঞ্চলকেও গ্রীকবা “লিদীয়া বলিতেন। কয়েকজন শকরাজার 

নাম পাওয়া যায় ইতিহাসে, যেমন মোয়েজ, আজেস ইত্যাধ* কিন্তু মনে 

রাখিবার মতো! নহে। তবে শক-পহলব রাজার! ত্াহার্দেব সাম্রাজ্য বিভিন্ন 

প্রদেশে ভাগ কবিধ| ক্ষত্রপ-অধীনে শাসন করিতেন। একটি ক্ষত্রপাধীন 

রাঙ্গ্য ছিল কমফগাণিস্তানে, একটি তক্ষশিলায়, একটি মথুবায, একটি উত্তর- 

দাক্ষিণাত্যে এবং একটি উচ্জয়িনীতে। উত্তল-দাক্ষিণ।ত্য ও পশ্চিমভারতের 

ক্ষত্রপর! 'ক্ষতরাত'-জাতিহৃক্ত ছিলেন। এই ক্বহরাতরা শকদেরই একটি 

শাখা। ইহাবা সাতবাহনদের সাম্রাজ্যের একটি অংশ অধিকার করেন এবং 

ক্রত্রপ নহপানের অধীনে ইহাদের রাজন্বগৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 

গোতমীপুত্র শতক কিভাবে ইহাদের পদচ়্যত কবিয়া সাতবাহুনদের হুত- 

গৌরব পুনরুদ্ধাব করেন তাহা আমবা আগে বলিয়াছি। উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপদের 

প্রতিঠাতার নাম চস্তান। এই চন্তানের পৌত্র মহাক্ষত্রপ কুদ্র্দীমন (১৩০- 

১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শকরাঁজ। বলিষ। খ্যাত। 

কুষানজাতির আগমন 

পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম ভারতে শক-পহলব ক্ষত্রপদের ক্ষত্রতেঙজ ও ক্ষত্রবীর্ধ 

মান হইতে না হইতে মধ্যএসিয়র আর-একটি দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি ভারতে 

অভিযান করিতে আরম্ভ করে। ইউ-চি এই জাতির নাম। ইউ-চিদের একটি 

কৌম, গোত্র বা গেী হইল কুষান। কোন প্রতিকূল অবস্থান চাপে পিতৃতূমি 

পরিত্যাগ করিয়া ইহার। অয্মাস ব| অঙ্গুনদ্দীর তীরে আসিয়া বসবাম করে। 

কুজুল কদফাইসেস নামে কুষানগোষ্ঠীর এক দলপতি প্রথমে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা 

করেন। ভারতের পহলব ক্ষত্রপদের ছুর্বলতার সুযোগে ভারতসীমাস্ত পর্যন্ত তিনি 

সহজেই অধিকার করেন। এই প্রথম-কদফাইসেসের উত্তরাধিকারী হন দ্বিতীয়- 

কদফাইসেস, ইনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ কৰিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। 
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তাহার সময়ে মনে হয় মধ্যএসিয়ার কুষানজাতির ভারতীযকরণও ([70187158- 

(102) কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয় কদফাইসেস শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং তীহার মুদ্রায় নিজেকে তিনি “মহেশ্বর” বলিয়। প্রচার করিতেন। 

ভারতগ্গোরব কনিক্ক 

দ্বিতীয় কদফাইসেসের উত্তরাধিকারী কনিক্ক হইলেন কুষানবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 

কীতিমান রাঙ্জা। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শকাব্দ গণনা! কনিষ্ক প্রবর্তন করেন। 

ভারতীয় কালগণনায এই একটিমাত্র অন্ধই শকদের ম্বৃতিঙগভডিত এবং কনিষ্ক 

ছাঁড়া আর'কোন বিদেশী রাজ! এইসময় কালগণন। প্রবর্তন করেন নাই। কনিফ 

যর্দিও ঠিক শকবাজ| নহেন, ইউ-চি জাতির কুষানগোরষ্ঠীব রাজা, তাহা হইলেও 

পরবতীকালে মধাএসিয়া হইতে আগত মকল জাতিকেই ভাবতে 'শক" বলিয়া 

অভিহিত করা হয়। এই কারণে কনিষফ প্রবতিত কালগণনা শ্রকাব্ধ নামে 

পরিচিত হইয়াছে । ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শকাৰের শুক, অর্থাৎ শকাব্দের সহিত 

৭৮ যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ হইবে। শকাম্দের প্রবর্তন হইতে মনে হয় কনিষ্ক 

প্রথম শকান্দের শেষে রাজা হইধাছিলেন। 
চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন, কনিফ তাহার বিশাল 

সাম্রাজ্য শাসন করিতেন রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ার হইতে । বৌদ্ধধর্মের 
পোষক ছিলেন বলিয়া এই পুকষপুরে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভান্বধের নিদর্শন অনেক 
পাণয়া গিয়াছে । কনিফ্কের সাঘাজযোর বিশালতা অহ্মান কর! যায় তাহার 
বিজ্তার হইতে । গন্ধার হইতে অযোধ্যা ও বারাণসী পর্যন্ত তাহার রাজ্জ্য বিস্তৃত 

ছিলি। তৃত্ব্গ কাশ্মীরেরও রাজ! ছিলেন তিনি। পূর্বভারতে পাটলিপুত্র পর্বস্ত 
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তিনি দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । চীনের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া চীনা 
তুকাস্থানও তিনি রাজ্াভুক্ত করেন। খোটান, ইয়ারকন্দ, কাশগড প্রভৃতি 
ছোট ছোট রাজ্যও তাহার অধীনতা স্বীকার করে। জীবনের অধিকাংশ সময় 

তাহার যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়া যায়। যুদ্ধযাত্রার সময় তিনি বাশি ও হুবিফের উপর 
( বোধ হয় তাহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ) রাজ্যভার দিয় যাইতেন। দক্ষিণে 
নর্মদানদীর তীর পর্যস্ত এবং পশ্চিমে শক-ক্ষব্রপরাজ্য মালব পর্ধস্ত কনিফ তাহার 

শাসনাধীনে আনিতে সক্ষম হুই্য়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এতবড বিশাল 

সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়] সত্বেও ইতিহাসে কনিষ্ক স্মরণীয় হইয়া আছেন তাহার, 

সাংস্কৃতিক কীতির জন্য, রাজনীতিক কৃতিত্বের জন্য নহে। 

বহির্বাণিজ্যের বিস্তার 

্রষ্টপৃব প্রথম শতকেই ভারতের সহিত রোনান সাভ্রাজ্যেব যোগাযোগ 
হয় এবং খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে চীন, গ্রীকরাজ্য, সিংহল ও 

দৃক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার লহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গ্রীকদের 
লেখায় ভারতীয় নাবিকর্দের দুঃসাহসিক সমুত্রযাত্রার অনেক বিবরণ আছে। 

বৌদ্ধ জাতকেও ভারতীয় বণিকদের বিদেশে বাণিজ্যযাত্রার কাহিনীর অনেক 
বর্ণনা দেওয়া হুইয়াছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির ম্বতিই এই 

সব রচন। ও কাহিনী বহন করিতেছে । 

পশ্চিমএসিয়ার সহিত স্থলপথে ভারতের বাণিজ্য চলিত পারস্, 
মেসোপোতামিয়া ও এনিয়া-মাইনরের ভিতর দিয়া । এপথ বহুকালের প্রাচীন 

পথ, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধুলভ্যতার কাল পর্যস্ত টানা যায়। চীনের 
সিষ্ক বা রেশমের বাণিজ্যও এই পথ ধরিয়] চলিত। মধ্যে রোমের সহিত 

পাধিয়ার প্রতিদ্বন্বিতার জন্য বাণিজ্যপণ্য ভারতের পশ্চিম-উপকৃলস্থ বন্দরে 

চালান দেওয়! হইত, সেখান হইতে অমুত্রপথে পারস্য উপসাগর বা লোহিতসাগর 
অভিমুখে পাঠানো হইত। উপদ্বীপভারত বা! দক্ষিণভারতের বাণিজ্য 'চলিত 
লমুদ্রপথে। পশ্চিম-উপকূলের বন্দর হইতে মিশরেয় ভিতর দিয়া ইউরোপ 
পর্যস্, পূর্ব-উপকূলের বন্দর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায়। অজ্ঞাত গ্রীক নাবিকের 
রচন] 'পেরিপ্রাস অফ দি ইরীথি_য়ান সি' (লোহিত বা লালসাগর) হইতে 
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্ব্ীয় প্রথম শতকে ভাবতের বৈদেশিক বাণিজ্যেব অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথা 
জানা ঘায়। “পেরিপ্লাসে' ভাতের পশ্চিম-উপকূলস্থ যে সব বন্দর ও গঞ্জের 
নাম পাওয়া ঘায় তাহার মধ্যে “বারিগাজা” বা ভৃগুকচ্ছ ( আধুনিক “ভরোচ'__ 
87০8০) প্রধান, ইহা! এখন ক্যান্থে অঞ্চলে অবস্থিত। অভ্যন্তরে “ওজেনী' 

বা উজ্জয়িনী ছিল বড় বাণিজাকেন্্র। আরও দক্ষিণের দিকে পশ্চিম-উপকূলের 
বন্দব ছিল 'মুজিরিস' বা! ক্র্যাঙ্গানোর (মালাবার কূলে )। প্রথম ও দ্বিতীয় 

্ীষ্টান্দে ভারতের মহিত রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপণোর আদান-প্রদান চলিত 

এই সব বন্দর হইতে । আরব-বন্দব হইতে বণিকর] বাণিজাপোতে যাত্র। 
করিয়া মালাবার উপকূলে মুজিরিস বন্দরে ৪* দিনে পৌছাইতে পাবিতেন, 
অবশ্থ বর্ধাকালে শ্রাবণ-ভাত্র মাসে। তারপর বাণিজাকর্ম চকাইয়া তাহার! 
শীতকালে পৌধ-মাঘ মাসে আবার ফিরিয়া যাইতেন। রোমান সামাজোর 
অধিবাসীরা যে এই অঞ্চলে বসবাসও করিতেন তাহাব পরোক্ষ প্রমাণ পাওযা 
ঘায়। রোমান স্বর্ণমুদ্রায় ভারতের পণ্যের মূল্য শোধ কর] হইত, এবং সেই মুদ্রা 
এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পঞ্ডিচেরীর কাছে আরিকামেড়ু 
(:15875609) বাণিজ্যকেন্দ্রে মাটি খু'ডিয়া| রোমান মুঝ্দার সহিত রোমান 
মুৎশিল্পের নিদর্শনও যথে্ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব-উপকূলস্থ বাণিজ্যকেন্ত্র ও 
বন্দরের মধ্যে প্রধান ছিল মনলিপত্তন ও “পড়্চা' বা পণ্ডিচেরী। পেরিপ্লাসে 
“তান্ত্পর্ণী” বা সিংহলেরও উল্লেখ আছে। 

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত পশ্চিমে হুচ্ম মসলিন, শ্তির কাপড়, হাতীর 

দাতের জিনিস, মললাপাতি, রেশম ইত্যাদি | পশ্চিম হইতে আমদানি হইত 

তামা, টিন, কাচের জিনিন, প্রবাল, রূপার জিনিস, এমন কি রাজা -মহারাজাদের 
জন্য সুন্দরী বিদেশী গায়িক। ও নর্তকী পর্যস্ত। এককথায় বল! যায় ঘষে, রোম 
ও পশ্চিমের অন্তান্ত দেশে এবং ভারতবধষে বাশিজ্যস্ত্রে যেসব পণ্যের বিনিষয় 

হইত তাহা প্রধানত বিলাসের সামগ্রী, সাধারণ মানুষের ব্যবছাধ দ্রব্য তাহার 

তুলনায় নগণ্য । রাজা-রাজড়ার বিলাসের জন্য ভারত হইতে বিদেশে এবং 
বিদ্বেশ হুইতে ভারতে শৌখিন সব পণ্যপ্রব্যর আদান-প্রদান হইত। 

কনিষ্ক ও ভারভসংস্কতি 
মমাট অশোকের পর কনিষ বৌদ্ধধযকে রাজপোষকতায় সম্মানিত করিলেন। 

তাহার এই পক্ষপাত ও পোষকতার কারণ কি, বা প্রেরণা কো! হইতে তিনি 
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পাইয়াছিলেন তাহা! বল! যায় না। তীহার সময়ে কুষানর। অনেকট] ভারতীয় 

হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পৃবে গণ্ডোফানিল, মিনাগ্ডার, কদফাইসেস প্রভৃতি 
বিদেশী বংশজাত রাজার] বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, এমন কি শ্রীইটধর্মের প্রতিও 

যে উদ্বারতা দেখাইয়'ছিলেন তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক কবে । অশোকের কাল 

হইতেই উত্তরপশ্চিমভাবতে গঞ্ধাব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রচাব ও প্রসার 
হইতে থাকে । গ্রীকদের হাতে তাহার বপাস্তরও ঘটিতে থাকে ধীবে ধীরে । 

বৌদ্ধ মহাসংগীতি (85001156 0001901) 

নুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ ভীহার তিরোধানের পর, কণিষের পূর্বে, 

তিনদফায় সংকলিত হইযাছিল। ইহার স্ুত্রপাত হয় নুদ্ধের পরিনিবাণের 

অল্পকাল পরে বাজগৃহেব মহাসংগীতিতে ( আঃ ৪৭৭ গ্রীঃ পৃঃ )। এই কাজের 

দায়িত্ব গ্রহণ করেন তীহাব বিশ্বস্ত শিষ্বালম্প্রাদায়। তখনই নানাবিষষে মতভেদ 

দেখা দেয়। আবও একশত বছর পরে বেশালীতে দ্বিতীয় মহাঁ- 

সংগীতি আহবান কব] হয়। ভূতীয মহাসংগীতি আহত হয় প্রিয়দর্শী অশোকের 

রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে (২৪৭ খ্রীঃ পৃঃ )। কনিষ্ক যে বৌদ্ধ মহাসংগীতি 

আহ্বান করেন কাশ্মীরে তাহা চতুর্থ । কনিচ্কের পোষকতায় মহাযান বৌদ্ধ- 

ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। মহ্াযানীর! কালের উপযোগী করিয়া 
বৌদ্ধধর্মকে ঢালিয়! সাজিলেন, বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ আকডাইয়৷ রছিলেন 
না। বুদ্ধের নানা রকমের মূতি গড়া, এবং সেই মৃতি ধ্যান ও পূজা করা 

ধর্মসম্মত বলিয়। মহাষানীরা মানিযা লইলেন। ॥ 

কনিফ মহাযান বৌদ্ধধর্মের পোষকতা করিলেও, সকল ধর্মের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা সমান ছিল। তাহার প্রবতিত মৃত্রা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া 
যাক্স। গ্রীক, ইরানী বা পারসী, হিন্বু প্রভৃতি কোন ধর্মের দেবদেবীকে তিনি 

'অবছেল! করেন নাই, সকলে তাহার মৃদ্রায় স্থান পাইয়াছেন। এই দেবদেবীর 
প্রতি কনিষের শ্রদ্ধ! হইতে বোঝা! যায় কেন তিনি মহাষান বৌদ্ধধর্মকে উৎসাহ 

দ্িয়াছিলেন। ধম্েৎসাহের সহিত কনিষ্কের বিদ্যোৎ্সাহও যথেষ্ট +ছিল। 

প্রাচীন তক্ষশিলা নগরে ষে বিশ্ববিষ্ভালয় ছিল, কসিফ্কের আমলে তাহার খ্যাতি 
ও প্রাধান্ত অনেক বাড়িয়া! ঘায়। বেদ-বেদাস্ত, ব্যাকরণ, অথশান্, আয়ুর্বেদ, 
চিকিৎসাবিস্া, ইত্যাদি নানা শাম অধায়নের ব্যবস্থা ছিল তক্ষাশিল। বিশ্ব- 
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বি্ভালয়ে। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গম্ধার-রান্যে অবস্থিত বলিয়। গ্রীম, 

পারশ্ত, চীণ প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বিস্তর্থীর। ক্ষার বিশ্ববি্তাল়ে 
শিক্ষ! ও বিষ্যাচর্চার জন্ত আমিতেন। 
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অষ্টম অধ্যায় 

প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ 
মৌধ রাজগৌরবের অবসানের পব প্রায় পাচশত বছর ভারতে কোন 

সাবভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। গুপ্তবংশের সঠিক 
উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান] যায না। শুধু একটুকু জানা যায় 

যে, চক্দ্গুপ্ত নামে এই বংশের তৃতীয় বংশধর প্রথম “মহারাজাধিরাজ* 

উপাধি গ্রহণ কবিয়! রাজজশক্তি ধারণ করেন। বিদ্বিলারের মতো! তিনিও 

বৈশালীর লিচ্ছবীবংশের রাজকন্তা। কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজের মর্ধাদা 
ও গ্রতিপত্তি বুদ্ধি কবেন। লিচ্ছবীবা তখন বিহার ও নেপালের কতকটা 

অংশ জুডিয়া রাজন্ব করিতেছিলেন। পুবাণকারর] বলেন যে, চন্দরগুপ্ের 

মৃত্যুর আগে তাহার সাম্রাজ্য দক্ষিণবিহার হইতে এলাহাবাদ ও অযোধ্যা! পর্বস্ত 

বিস্তৃত ছিল। গুপ্ররাজার] যে নৃতন গ্রপ্তাব্ প্রবর্তন করেন তাহা ৩২০ প্রীষ্টান্দ। 

এই ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ প্রথম চন্দরপ্ুপ্রেন বাজ্যভার গ্রহণের সহিত সম্পকিত বলিম্ন! 

ধরা হয়। শোন! যায়, মৃত্যুর আগে তিনি তাহার সভাসদ ও পরিবারের 

আম্মীয়জনদের ডাকিয়া কুমাব সমূদ্রপপ্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেন । 

জনুদ্রগপ্ত 

গুপ্তবংশের চন্ত্রপ্প্ত মৌর্ধবংশের চন্্গুপ্তের মতো! প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালী 

ছিলেন ন1 বলিয়। মনে হয় । মৌর্ধবংশের গৌরব ছিলেন যেমন চন্ত্রগ্ুপ্তের পৌত্র 
অশোক, তেমনি গুপ্তবংশের গৌরব ছিলেন চন্দ্রগুণ্ের পুত্র সমূত্রগুপ্। 

সস আর আহ আজ জর ৮ সপ লা. সর রর শর, এ, রস 
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(009 300৬, 985548090789889১৮-75 33805 80900806, 7901361681 
93810868880) 842 ৪৮ নি 

০ 



৮২ ভারতজনের ইতিহাস 

আহ্মানিক ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ! হন এবং ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দের কিছুদিন আগে 

্বত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্রাট অশোকের পর প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে 

এতবড রাজপুরুষ আর কেহ রাজনিংহাসনে বসেন নাই । 

পুরাণে এলাহাবাদ, অযোধ্যা পধস্ত গুপ্ুরাজোর সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। 

মমৃজপুপ্তের আমলে এই রাজোর ঘে বিস্তার হইয়াছিল তাহাতে রোহিলখণ্ড, 

গঙ্গা-যমুন] দৌয়াব, পূর্ব-মালবেব কতকাংশ, তাহার পাশাপাশি কয়েকটি অঞ্চল 

ও বাংলাদেশের কতকগুলি জেল! গুপ্তদাম্রাজ্যের অন্ততৃক্ত হয়। এই নব 

অঞ্চল গুপ্তরাজাদেব প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু ইহার যাহিবেও বিস্তৃত 
অঞ্চল গুপ্তরাজাদের শাসন-কর্তত্ব পরোক্ষভাবে মানিয়া চলিত। এই সব 

অঞ্চল গু রাজাদের গ্রত্যক্ষ অধিকারে বা শাসনে ছিল না__মমতট ( পৃববঙ্গ ), 
ডবাক (আসামের নওগা অঞ্চল), কামবপ ( পশ্চিম-মাসাম ) নেপাল, 

কত্ৰীপুর (গাচ ওয়াল ও জলম্বব ), পূব ও মধ্য-পাঞ্চাবেব মালব ও পশ্চিম- 

তারতের বহু উপজাতি-রাষ্ট্র_-মালব, যৌধেয়, মদ্রক, আতীর ইত্যাদি। সমৃদ্র- 
পরের এই প্রতাপে ভয় পাইয়! কুষানদের বংশধরবা, শক-ক্ষত্রপর1, মিংহল ও 

অন্তান্ত অঞ্চলের রাজাব! তাহাকে নানাগকমের উপডৌকন, ভেট ইত্যাদি দিয়া 

সন্তষ্ট কবিবার চেষ্ট! করেন। এই দিথ্বিজযের পবেই শস্ভবত সমুদ্র গুপ্ত অশ্বমেধ 
হজ্জ করিয়াছিলেন । 

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার অধিকার বাস্তবিকই সমুত্রগুপ্ধ নিজের বীর্ধ ও বুদ্ধি- 

বলে অর্জন করিয়াছিলেন । তীহাকে 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা', অর্থাৎ সকল রাজার 

উচ্ছেদকারী বল! হইয়াছে । হার 'প্রচণ্ডশামনে* উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব 

হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র ভারত নাকি কীপিয়া উঠিয়াছিল। বিদেশী 

প্রতিবেশী রাজারাও ভয়ে তাহাকে ভেট পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

সিংহলের রাজ! মেঘবর্ণ তাহার কাছে উপচৌকনসহ দূত পাঠাইয়াছিলেন, 
এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের পাশে সিংহলের যাত্রীদের জন্ত একটি বিহার 

নির্মা* করিবার অন্থ্মতি চাহিয়াছিলেন। 

সমুতরগুপ্ের যে কেবল ক্ষাত্রতেজই ছিল তাহা নহে, তাহার মতো! 
প্রতিভাবান রাজ! সেকালে কেহ ছিলেন কি না নন্দেহ। ডাহার সভাকৰি 

ছরিসেন বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি একাধারে কবি, নংগীতজঞ ও 
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পরধর্মসহিষ্ণ ছিলেন। কাব্য-সাহিত্যের প্রতি ভাহার গভীর অন্থরাগ ছিল, 
প্রশন্তিতে তাহাকে “কবিরাজ' আখ্য। দেওয়া হইয়াছে। প্রশস্তির “ক্ষুট বনু 
কবিতা কথা হইতে মনে হয় তিনি নিজেও উত্তম কাব্যবচনা করিতেন । 

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা! 

তাহার বাজসভায় কবি, শিল্পী ও বিদ্ৎংজনের1! সমাদ্ূত হইতেন। তিনি 

ঘে শুধু সংগীতরসিক ছিলেন তাহা নহে, নিজেও বোধ হয় সংগীতচচা 

করিতেন। তাহার পৌরুষ ও বীরত্বের নিদর্শন-স্বূপ যেমন তাহাকে 
বিভিন্ন মুদ্রায় ধনর্বাণধারী, পরশুধারী ও ব্যাত্রহস্তারূপে চিত্রিত করা 
হইয়াছে, তেমনি তাহার শিক্পপ্রতিভার স্বাক্ষরও রহিযাছে মুদ্রাব বীপাবাদক- 

মৃতিতে। 
ধর্মের দিক হইতে তিনি নিজে ছিলেন পরম হিন্দু, ব্রাহ্মণ্যধ্মের সমর্থক 

ও পোষক, কিন্তু অন্ত কোন ধর্মেব প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষভাব ছিল 

না। হিন্দুধর্মের যে প্রধান গুণ উদ্নারতা ও সহনশীলতা, তাহ! তাহার 

চরিত্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য ছিল। হিন্দুসভ্যত! ও হিন্দুসংক্কৃতির পুনরুজ্জীবন 
ও নূতন সমন্বয় যে গুধ্টরাজত্বকালে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সমূত্রগুপ্তের 
চরিত্রে ববিধ গুণের সমন্বয়ের জন্য । রাজশক্তির সহিত তীক্ষ মনীষার 

এবং বিষ্তাচচার ও শিল্পলাধনার, কঠোর রাজকর্তব্যবোধের সহিত স্থকোমল 

মানবিক বৃত্তির এরকম আশ্চর্য সমন্বয় আর-কোন সম্রাটের চরিত্রে হইয়াছিল 

বলিয়া মনে হয় না। 

* দ্বিতীর-চজ্রগুণ্ড 

প্রথম-চন্দ্রগুপ্ধের যতো সমুত্রগুধও তাহার পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয়-চন্দগুপ্তকে 

যোগ্যতম মনে করিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
আমুষানিক ৬৮* হইতে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ছিতীয়-চন্রগুণ্ত রাজত্ব করেন। 
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তাহার অনেক মুদ্রাতে তিনি বিক্রমার্দিতা বলিয়াও পরিচিত। কথিত 
'আছে, কোন এক চরিত্রহীন স্বেচ্ছাচারী শক-ক্ষত্রপকে তিনি এমন প্রচণ্ড 
শিক্ষ! দিয়াছিলেন যে, তাহার জন্য লোকে তাহাকে 'শকারি ( শক-+অরি, 
শকদের শক্ত) বলিয়া সন্বম কবিত। এই ঘটনা ছইতে অন্তত এইট্ুক 
বোঝা যায় যে, পৌরুষ ও সাহসের দিক হইতে তিনি পিতার উপযুক্ত, 
পুত্র হইতে পারিয়াছিলেন। রাজদণ্ড তাহার হাতে দিয়া সমৃত্রপপ্ত ভূল 
করেন নাই। 

দিশ্বিজয়ের নীতি পিতার মতো তিনিও অন্রসবণ কবেন। বাহুবলে ও 
বৃদ্ধিবলে, যখন যাহাব ছাবা| স্থবিধা, তিনিও তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে 
কুষ্টিত হন নাই। রাজনীতিক বিবাহ তখনকার দিনে রাজবংশে প্রচলিত 
ছিল, ভিন্ন রাছোর সহিত কূটনীতিক বন্ধুত্ব স্বাপনের জন্ত। মৌর্য চন্জ্ুগপ্ত 
হইতে আরস্ত কবিয়া সাতবাহনরা পর্যন্ত বিদেশী রাজবংশের সহিত এই উদ্দেস্টে 

বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হুইয়াছেন। গুপ্তবংশেব প্রথমচন্ত্রগ্রপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্তাকে 

বিবাহ করিয়াছেন, সমুদ্রগুপ্ত কুমারী উপচৌকন লইতে কুষ্ঠিত হন নাই । কাজেই 
ছিতীয়-চন্তরগুধ পূবপুকষদের নীতি অন্তযায়ী উত্তর ও মধ্য প্রদেশের নগপতিদের 
শাস্ত করেন তীহাদের কন্যা কুমাবী কুবেরনাগাকে বিবাহ করিয়া, এবং 
দাক্ষিণাত্যের ছুর্ধষ বাকাটক রাজবংশের সহিত বন্ধুত্ব করেন নিজের কনা 
প্রভাবতীকে রাজ! দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত বিবাহ দিয়া । এই্ভাবে প্রবল 
রাজবংশ গ্রলির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া এবং চারদিকের বন্ধন দুঁট করিয়া! দ্বিতীয়- 

দ্বিতীয় চন্পুপ্তের মৃদ্রা। রাজমৃতি। লক্ষমীমৃতি | 

চন্্রগুপ্ত তাহার মন্ত্রী বীরসেন ও সেনাপতি আত্রকার্দবের সহিত সসৈন্ে পূর্ব- 
মালবে অতিষান করিলেন । সেখান হইতে তিনি পশ্চিম-মালব ও কাথিয়া- 
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ওয়াড়ের শক-ক্ষত্রপ রাজত্বের শেষ অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার পরিকল্পনা করেন । 
তাহার পবিকল্পন1! যে সফল হইয়াছিল বাপ-রচিত “হর্চরিত” গ্রন্থে তাহার প্রমাণ 

পাওয়া যায়। 

ছিতী্ন-চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদ্িত্য' নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়! প্রশ্ন উঠিয়াছে 

যে বিখ্যাত নবরত্বনভা কি এই বিক্রমার্দিতোর ? ছাদ্শ গ্রীষ্টান্দের একটি 

এতিহাসিক দলিলে দেখা যায় পাটলিপুত্র ছাডাও ছ্বিতীয়-চন্ত্রগুপ্চেব শাসনকেন্ত্ 

উজ্জধয্িনীতেও ছিল। নবরত্ব-সভায় মহাকবি কালিদাস ও আচার্য বরাহমিছির 

ছিলেন, কিন্তু ইহান্ন! একসময়ের লোক বলিয়া মনে হয় না। ববাহমিহির 
ছিলেন আধভট্রের পরবর্তীকালের লোক, এবং আর্যভট্ট গ্রীষ্টায় পঞ্চম শতকের 

শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। টীকাকাব মল্লিনাথের কথ! বিশ্বাপ করিলে কাপি- 

দাসকে দ্বিতীয় চন্তরঞপ্তের মমলাময়িক বলিযা ধরিতে হয়। কিন্তু তাহাতে 

প্রমাণ হয় না ষে, তাহার রাজসভায় নবরত্ব শোভাবর্ধন করিতেন । 

প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্বন্দগুণ্ড 
দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমার গু মহেন্দ্রাদিতা ৪১৫ হইতে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ 

পর্বস্ত রাজত্ব করেন। উত্তববঙ্গ হইতে কাথিয়াওয়াড, এবং হিমালয় হইতে 

নর্মদার তীর পর্যস্ত বিস্তৃত বিশ।ল গ্রপূসাত্রাজ্যের উপর আধিপত্তা তাহার আমলে 

যোটামুটি অক্ষুপ্ন ছিল। তিনি পূর্বপুরুষদেব মতে অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন। কিন্তু নমদা-উপত্যকার প্রত্তামিত্র নামে এক পরান্রাস্ত জাতির 

লোকেরা তাহার রাজো ঘোব উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদেব দমন 

করিয়াছেন রাজকুমার স্বন্দগুপ্ট। পিতার মৃত্যুর পর স্বন্দগুপ্তই সিংহাসনের 
অধিকারী হন। ৪৫৫ হইতে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত তিনি রাজত করেন। 

গুগ্টবংশের তিনিই শেষ বিখ্যাত রাজ । যদিও তাহার পরে গুপ্ঠবংশের রাজত্ব 

বিচ্ছিন্নভাবে আরও কিছুকাল চলিয়া ছিল, তাহা! হইলেও পূর্বপুরুষদের ৰা প্রধান 

শাখার মতো গৌরব কেহই অর্জন করিতে পারে নাই। 
স্বলাগুধ্ের রাজত্বকালে মধ্যএপিয়ার দূর্ধর্ষ সুনজাতি ভারতে হানা দিতে 

আরভ্ভ করে। ভারত-সীমাস্তে আবার ছুর্যোগ ঘনাইয়া ওঠে। স্বন্নগুপ্ত 

অমিতবিক্রমে এই বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, এবং তাহার জন্ত 
“বিক্রমাদদিত্য' উপাধিও গ্রহণ করেন। এই উপাধির যে ঘোগা তিনি, তাহাতে 
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সন্দেহ নাই। মহেন্দ্রাদিত্যের পুত্র বিক্রমাদিতত্যের ষে কাহিনী “কথাসরিৎসাগরে? 

বণিত হইয়াছে তাহ! এই বিক্রমাদিত্য স্বন্ধগুপ্ডের স্বতি বহন করিতেছে। 

কুমারগ্তপ্ত ও স্বন্দগুপ্ত উভয়েই সংস্কৃতিক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের এতিহ ও আদর্শ 

হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। পুকযাঙ্গক্রমে তাহাদ্দের এই আম্গগত্য ও 

পোষকতার জন্য হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্ক্তির পুনরুজ্জীবনের ধার] গুপ্তযুগে প্রায় 
অব্যাহত ছিল বল! চলে। | 

ভুন-জাতির অভিযান 

মধ্যএসিয়ার অর্ধ-ববর ও যাযাবর জাতিগুলি একাধিকবার ভারতে অভিযান 

করিয়াছে । উত্তব-পশ্চিম সীমান্তের আবও অনেক বিদেশী জাতি ভারতে 

আলিয়ছে। এইবাৰ কনদেব পালা। ব্বন্দগুপ্রেব রাজত্বকালে হনর] গ্রথম 

যে হান! দিয়াছিল তাহা বাথ হয। কিন্ গুপ্ুসম্রাটেব মৃত্যুর পর শ্রীষ্টীষঘ পঞ্চম 
শতকের শেষদিকে এবং ষষ্ঠ শতকের গোভায তাহাদের দুর্ধধ অভিষান পুনরায় 

আবম্ত হয। মধাএসিয়া হইতে দলে দলে প্রপাতেব মতো তাহারা! পশ্চিমে 
বোমান সাম্রাজ্যের রাজাগুলিতে এবং পূর্বে ভারতেব দিকে অগ্রসর হইতে 

থাকে । নগব, রাজধানী ধ্বংস করিয়া, ধনসম্পদ লুট করিযা, নরহত্যা করিয়! 
তাহাদেব অভিযান অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে । তোড়মান ও মিহিরগুল 

নামে দুইজন ছুঃসাহসী দলপতির নেতৃত্বে ভারতের কিছুটা অংশ তাহার! 

ছিনাইয়। লইতে সক্ষম হয়। গুপ্রবংশের প্রধান শাখার শেষ নরপতি শুধগুথের 

€ ৪৭৬-৭৭ হইতে ৪৯৫ শ্রীষ্টা্) মুড্ভার পরে হনর1 শিয়ালকোট ও পৃব-মালব 

অধলে গুপ্-সায়াজ্যের অংশ অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। হুনদের ওদ্ধত্য 

চূর্ণ কবেন এ্াগাসোরের প্রতাপশালী হিন্দুরাজা যশোধর্মন। তাহা! সত্বেও 
উত্তরপশ্চিমে ও মালবতে হুন দলপতিদেের অত্যাচার-উপন্রব কিছুকাল চলিতে 

থাকে। ক্রমে তাহার! রাজপুতদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়! যাক । 

পর্যটক ফা-কিয়েনের বিবরণ 

ফা-হিয়েনের ভ্রমণকাল ৩৯৯ হইতে ৪১৪ খ্ত্রীষ্টাব পর্যস্ত। ভারতের 

বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ও বৌদ্ধশান্ত্রের ('পিটক"্রন্থের ) সন্ধানে ফা-হিয়েন 
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চীনদেশ হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া! আপিয়াছিলেন। পদকব্রজে অধিকাংশ 

পথ তাহাকে আসিতে হইয়াছিল। পশ্চিম-চীন হইতে যাত্রা করিয়! 
তাকলামাকান বা গোবী মরুভূমির দক্ষিণ দিয়া, সাঁচাউ ও লব-নোরের 

ভিতর দিয়া তিনি খোটানে আসেন । এই খোটান কুষান আমল হইতে 

বৌদ্ধধর্মের (মছাযান ) অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। খোটান হুইতে 

পামির অতিক্রম করিয়া তিনি সোয়াট এবং ক্রমে তক্ষশিলা ও পুরুষপুরে 

( পেশোয়ার ) আসিয়া উপস্থিত হন। তাগপর পূরভারতে পাটলিপুত্রে 

( পাটনা ) আসিয়া তিন বছব এবং তাগ্রলিপ্তিতে ( পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর 

জেলার তমলুক ) ছুই বছব অবস্তান করেন। তমলুক তখন সমুদ্রকূলে প্রধান 

বন্দর ছিল। ভারতে তাহার সঠিক অবস্থানকাল ৪০১ হইতে ৪১০ গ্রীষ্টাব্ 

পর্যস্ত, এবং এই সময়টি ছিল গুপ্ুলস্তরাট ছিতীয়-চন্দ্রগুপ্েব রাজত্বকাল। 

ফা-হিয়েনের বিবরণে জানা যায যে, মগধ বা দক্ষিণ-বিহারের নগরগুলি 

বেশ বড ছিল, লোকজনের ধনসম্পদেরও প্রাচ্র্য ছিল। দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা ছিল অনেক, বড বড রাজপথের উপব পধটকদের জন্য সরাই ও 

বিশ্রামাগার থাকিত। রাজধ।নীব মধ্যে চমত্কার একটি হাসপাতাল ছিল 

চিকিৎসার জন্য, বিনা পয়সায় সেখানে চিকিৎসা কর] হইত। উদারহৃদয়, 

স্থশিক্ষিত নাগরিকের! অর্থ দান করিয়া ছাসপাতালটি চালাইতেন। পাটলিপুত্র 

নগরের শ্রী ও সমৃদ্ধি তখনও ম্লান হয় নাই। এই পাটলিপুত্রে ফা-হিয়েন ছুইটি 
বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন, একটি হীনঘানীদের, আর একটি মহাঘানীদের । 
প্রায় ৬*-৭** বৌদ্ধ শ্রমণ এই বিহারে থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন 

মহাপ্ডিত বৌদ্ধ আচাধও ছিলেন। বহুদূর হইতে শিক্ষার্থীবা তাহাদের কাছে 
বিদ্যা ও ধর্মতত্ব শিক্ষা করিতে আমিতেন। ফা-হিয়েন নিজে এই প্রাচীন 

রাজধানীতে তিন বছর থাকিয়! সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশান্ত্র চর্চা করেন। 

সিন্ধু অঞ্চল হইতে যথুর] যাইবার প্রায় ৫** মাইল পথের উপর, যমুনার 

তীরে, ফ-হিয্বেন বহু বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন । এই সব বিহারে হাজার 
হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন। এদেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও 

উদ্াপ শাসনব্যবস্থা! দেখিয়া! তিনি অতিশয় খুশী হুইয়াছিলেন। দেশের মধ্যে 
লোকজনের! হ্বাধীনভাবে চলাচল করিতে পারিত, তাহার জন্তর কোন ছাড়পত্র 
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বা অন্মতির প্রয়োজন হইত না। অপরাধের জন্ত দণ্ড হইত জরিমানা, 

প্রাণদণ্ড সাধারণত দেওয়! হইত না। সমাজদ্রোহী ও রাষ্ট্রত্োহী কাজকর্মের 

জন্ত অপবাধীকে বিকলাঙ্গ করা হইত। রাজার আয় হইত প্রধানত ভূমি- 
রাজন্ব হইতে । রাজার রক্ষী ও কর্মচারীর] নিয়মিত বেতন পাইতেন। 

ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে সাবা! দেশব্যাপী লোকজন অহিংসার আরশ, 

মানিয়। চলিত, জীবহতা! করিত না। স্থুর1, পেয়াজ-রস্থন ইত্যাদিও 

তাহার] খাইত না। কাহাকেও তিনি শূয়োব বা মুরগি পালন করিতেও 

দেখেন নাই, বাজারে গোমাংসেব দোকান বা মদের ভাটিখানাও তাহার 

নজের পডে নাই । ডোম চগ্ডাল গ্রভৃতি জাতি যাহার! এই শ্রদ্ধাচার পালন 
করিত না তাহাদের সমাজবহিতত অস্পশ্ঠ ও পতিত বলিয়! গণ্য করা হইত। 

/ রাজনীতিক অবনতি। গুপ্তযুগের অবসান 

ররর ু ধধ সনদের ঘূন ঘন আক্রমণে পঞ্চম ও ষ্ট খ্াষ্টাবে গুধসাত্রাজ্যের 
ভ্রুত ভাঙ্গন ধবিতে থাকে। মুগ রাজবংশে বিভেদের ফলে তাহার আগেই 

সাাজ্যে ভিত্তি শিথিল'হ হইয়াছিল | হ্লনরা.তাহাতে আঘাত হানিয়া তাঙ্গিয়া 

দেয়। গুপ্তসাটদেব বংশধররা ক্রমে বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ হইযা পেন । ষষ্ঠ 

ও সপ্তম স্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে, মালব ও মগধের গপ্ঠরাজারা থানেশ্বরের 

ন্তন পুত্ততৃতিবংশের রাজশক্কির সম্থ্খীন হইতেছেন। গ্রপ্ত রাজশ্বক্তির 
অবনতির স্যোগ লইয়া! মন্দাশোরের যশোবর্ষণ, মৌখরী ও ুরভূতিবংশের 
রাজারা স্বাধীনভাবে মাথা তুলিবার চেষ্টা করেন। এদিকে পূর্বাঞ্চলে 

বাংলাদেশের গৌডের অধিপতি জনৈক “শশাঙ্ষ' প্রবল হইয়া উঠিতে থাকেন । 
তবে মৌধযুগের অবসানের পর যেমন বিদেশীদের প্রভূত্ব কিছুদিন প্রতিষিত 
হইয়াছিল, গুপ্কযুগের অবসানের পর অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হনর1 ঠিক 
করিতে পারে নাই । তোডমান, মিহিরগুলের দর্প দশপুর বা মন্দাশোরের বীর 

রা্গার! চূর্ণ করিয়াছিলেন । হ্নরা! আর মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারে নাই, 
কিছুদিন উপত্রব করিয়াছে, স্থানীয় সামন্ত শাসকদের সহিন্ত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে 
উত্তর-পশ্চিমে ও মালবতে, অবশেষে রাজপুত জনগোীর সহিত বিলীন হইয়া 
গিয়াছে। 



৯০ ভারতজনের ইতিহাস 

গুগুযুগের শাসনব্যবস্থা 
সম্রাট যে এশ্বরিক শক্তিরই মানবিক প্রকাশ, এই ধারণ! গুধযুগে বদ্ধমূল 

হইয়া ওঠে । এলাহাবাদের স্তস্তপ্রশস্তিতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে কুবের, বরুণ, 
ইন্দ্র ও ধম এই চারজন দিকপালের সহিত তুলন! করা হইয়াছে এবং বলা 

'ছইয়াছে ঘে তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের সবময় কর্তা ঈশ্বরের মতো! সর্বশক্কিমান 

হইলেও সকলের বুদ্ধির অগোচর। ঈশ্বর হইয়াও তিনি যে সম্রাটরূপে মর্তা- 

লোকে বাস করিতেছেন তাহার কারণ মান্তষের মঙ্গলের জন্ত কতকগুলি 

জাগতিক কাজ তাহার করা গ্রয়োজন। তদানীন্তন সাহিত্যে সত্রাটকে বিষ্ণুর 

সাক্ষাৎ অবতার বলা হইয়াছে, এবং বিষ্ণুর মতোই তাহাকে শ্রী পূর্বীবল্লভ' 

বিশেষণে ভূধিত কর! হইয়াছে । রাজাকে ঈশ্বরেব সহিত তুলন। করার কারণ 

রাজশক্তির গ্রচণগ্ডত] ও একাধিপত্য। 

শাসনকাধের জন্য দেশ ভাগ করা হইয়াছিল বিভিন্ন ভূক্তি বা প্রদেশে । 
প্রদেশগুলি কতক গুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল, এবং 'বিষয়' গঠিত হইত 

কয়েকটি বীথী বা মণ্ডল বা মহকুমা লইয়া । বীথীর অন্তর্গত ছিল কয়েকটি 
চতুরক বা চৌকী। দেশব্তভাগ এইভাবে কবা হইত £ 

ভূক্তি_বিষয়__বীথী-চতুরক 

চুক্তির শাসনকর্তীকে বলিত উপরিক, ইনি ছিলেন প্রতিবাজ বা রাজপ্রতিনিধি। 
ইহার অধীনে থাকিতেন বিষয়পতি বা! বিষের প্রধান বাজকর্মচারী, নিষুস্তক 
বা আঘুক্তকও বলা হইত। বীথী বা চতুরকের প্রধান কর্মচাবীকে কি বলা 

হইত তাহ] জানা যায় নাই। কেন্দ্রীয শাসন শিথিল হইলে উপর্িকেরা মধ্যে 

মধ্যে ্বাধীন হইয়] “মহারাজ' উপাধি গ্রহণ কবিতেন, কখনও ব। “মহাসামস্ত” 

বলিয়া] তাহারা নিজেদের পরিচয় দিতেন। 

ভুক্তিপতি ( উপরিক ), বিষরপতি (নিযুক্তক বা আযুক্তক) বীন্থীপতি 
সকলেই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমগ্ডলীর সাহাযো ভিতরের শাসনকার্ধ 

চালা্ইতেন। উপরিকের এই শাসনপরিষদের নাম ছিল অধিষ্ঠানাধিকরণ। 
চারজন প্রতিনিধি ইহার সভা হইতেন-_ 

লগীরঞ্রে্ 1! শেঠদের (ব্যাঙ্কার ) প্রতিনিধি 
গথম-লার্থবাহ বা! বণিক-সমাজের প্রতিনিধি 
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প্রথম-কুলিক বা উৎপাদকশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং 

প্রথম-কায়স্থ বা! 'জ্যেষ্-কায়স্থ বা রাষ্ট্রের চীফ সেক্রেটারি । 

বিষয়পতির শামনপরিষদেব নাম ছিল বিষয়াধিকরণ, বীথীর শাসনপরিষদের 
নাম ছিল বীথ্যধিকরণ। বিষয়ের অন্তরভূ্ত বীথীব এবং বীথীর অন্তত 
গ্রামের প্রধান বাক্তিদের লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইতড। পবিষদের গঠনের 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে সমাঙ্জের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দিৰে বিশেষ 

দি দেওয়া হইত, বাক্কার বা মহাজনশ্রেণী (০81916511505 ), বণিকশ্রেণী 
(156101991705 ), উৎপাদকশ্রেণী (7:0000815 ) কেহই বাদ যাইত না। 

গুগ্তযুগে স্থানীয় শাসনবাবস্থ] (10081 80171015058007 ) সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশানন 

না হইলেও এই গণতান্ত্রিক আদর্শ অনেকট] মানিয়! চলা হইত। 

কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় (0০27009]1 20101150800 ) গণতান্ত্রিক 

নীতি বিশেষ মানিয়া চলা হইত না। তবে একচাকায় ভর দিয়া যেমন চল! 

যায় না, তেমনি শুধু একজন রাজার উপর নিতব করিয়াও শাসন চলে ন|)। 

রাজাদেব মন্ত্রণা দিবার জন্য মন্ত্রীদের প্রয়োজন হইত। গুপ্তসঘাটরাও মন্ত্রীদের 

পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তাহ।দের উপর বিভিন্নবিভাগের কাজকর্মের দায়িত্ব 

দেওয়! হইত। এই সব বিভাগের মন্ত্রীদের মধ্যে অন্ধিবিগ্রহ্থিক (যুদ্ধ, শাস্তি ও 

সন্ধি বিষয়ের মন্ত্রী ), অক্ষপটলাধিকৃত ( দলিলপত্রের ভাবপ্রাস্থ মন্ত্রী ) প্রভৃতির 
নাম পাওয়া ঘায়। অন্যান্ত রাজকর্মচারীর! প্রধানত সামবিক বিভাগের অধীন 
ছিলেন। অবশ্ত সামরিক (10111575 ) ও বেসামরিক ( ০11] ) বিভাগের 

কর্মচারীদের কর্তবোব মধ্যে তখন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এই সামরিক 

অধিনায়কের মধ্যে মহাবলাধিকৃত ও মহাদণুনায়ক প্রধান, ইহার! সামাজিক 

ন্তায়-অন্তায়ের বিচারও করিতেন । সচিব বা মন্ত্রীর পদ সাধারণত বংশান্থুক্রমিক 

ছিল। কুমারামাত্য নামে একশ্রেণীর অমাত্য ছিলেন, মনে হয় তাহার! 
রাজবংশজাত। প্রার্দেিশিক বা! স্থানীয় শাসনের জন্য ভূক্তি ও বিষয়াদির 

অধিপত্তি ধাহার] নিযুক্ত হইতেন তাহার! কোন প্রর্দেশের বা বিশেষ অঞ্চলের 

ব্যক্তি ছাডাও কেন্দ্রীয় রাজার মনোনীত ব্যক্তিও হইতেন। 

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ষে মৌর্ধযুগের শাসনব্যবস্থার কাঠামোটিকে 
গ্রহণ কক্গিপ্ন| গুপ্তঘুগে তাহার কলেবর আনও বুদ্ধি করা হুইয়াছিল। কেন্দ্রীয় 



৯২ ভারতজনের ইতিহাস 

শাসন, প্রাদেশিক শাসন, আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসন একটি বিশাল আমলা- 
অমাতাগোষঠীর দ্বারা পরিচালিত হইত। আমলার! তখন বিভাগীয় বৃত্তি 

ংশাঙ্ুক্রমে পালন করিতে করিতে প্রায় ত্বতন্ত্র জাতিতে বর্ণে (০8806) 

পরিণত হুইয়াছেন। প্রায় দুইশত বছব গগ্ুসম্রাটদের অধীনে কাজ করিয়া 
স্তাহাদের রাজান্তগত্যও বর্ণান্তগত্যের মতো! অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
পানিকৃকর তাই বলিয়াছেন, ৮706 ০ 1)000160 6815 0 30068 

1016 0795 06 58104 00 1081]. 056 011708% 01 171500] 100196119] 

%1:8.3161010 £ 

সমাজ ও অর্থনীতি 

সমাজে শাস্তি-শৃঙ্ঘল! বজায় থাকিলে তাহার অর্থনীতিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি 
বিশেষ কষ্টসাধা হয় না, যদি অবশ্ঠ দেশেব লোক সে সম্বন্ধে সচেতন হয়। 

দেশের লোক যে সমাজকল্যাণকব কাজকর্ধে কতদূর উৎসাহী হইয়াছিল গুপরযুগে 

তাহা ফা-ছিয়েনের বিবরণ হইতে বোঝা যায়। পাটলিপুত্রের দাতব্য- 

চিকিৎসালয় তাহার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত । বড় বড রাজপথের মধ্যে মধ্যে 

পথিকদের জন্য বিশ্রামাগার ও সরাইথান প্রতিষ্ঠা আর একটি দৃষ্টান্ত । এগুলি 

কেবল সমাজচেতনার নহে, বৈষয়িক সমৃদ্ধিরও পরিচায়ক । 

গুপ্ুযুগে শিল্পবাণিজোর বিস্তার ও সমৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সৌরাষ্ 
গ্রদ্দেশ ও আরবসাগরের বন্দরগুলি গ্রপ্তসআটদের অধিকারভূক্ত হওযার জন্য 

পশ্চিমের রোমান সাম্রাজোর সম্পদ এই সবপ্রথম উত্তরভারতে প্রবাহিত হুইতে 

থাকে এবং তাহার এখ্বর্ধবুদ্ধিতে সাহায্য করে। উহা! বিশেষভাবে মনে রাখা 

দরকার যে ভারতের সহিত ইউরোপের যে বাণিজোর লেনদেন হইত সমুদ্রপথে, 

তাহ! দক্ষিণভারতের বন্দরে ও নগরে। সমুদ্ধিশালী বন্দর ও বাণিজ্যনগর 
তাহার ফলে দক্ষিপভারতের উপকূলে বেশী গড়িয়া উঠিয়াছে। মৌর্যযুগেও 
সমুদ্রপথে বাণিজা চলিত কলিঙ্গদেশের বন্দর হইতে এবং তাহ প্রধানত পূর্ব- 
দেশের সহিত, পশ্চিমের সহিত নছে। গুপ্তলত্রাটরা সমুদ্রপথে পশ্চিমের সহিত 
বাণিজ্যিক যোগাযোগ সর্যপ্রথম স্থাপন করেন, কারণ লৌরাষ্্র গ্রদ্দেশ ও তরোচ 

বন্দর তাহাদের শাসনাধীলে ছিল। দ্বিতীয়-চন্্রগুপ্তের ও জন্তান্য গুপ্যসম্রাটদের 
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মুত্রা-সংস্কার এবং বিনিময়োপঘোগী স্ট্যাগার্ড স্বর্ণ ও রৌপাযৃদ্রার প্রচলন 
বাণিজ্যের লেনদেনে যথেষ্ট সাহায্য করে। 

বৈষাবধর্ষ ও ভক্তিবা 

॥  গপ্তসআাটরা কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিলেও 

তাহার] থে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষ অন্থরাগী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তাহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মেরও যে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল, চীনা পর্যটক 

ফা-হিয়েনেব পাটলিপুত্র ও যমুনার তীরবতী অঞ্চলেব বৌহ্ধ বিহারের বিবরণ 

হুইতে তাহা বোঝ] যায়। গুপগ্তসআরাটরা হিন্দু ত্রাঙ্গণ্যধর্মের সমর্থক বলিয়া 

“যদি বৌন্ধধর্মবিদ্বেষী হইতেন তাহা! হইলে ফা-হিয়েন এঘুষ্ট হয়ত দেখিতেই 
পাইতেন না, এখং তাঁহাপ পরে হিউয়েন-সাওঙ় বা আই-সিউও দেখিতেন 

লা। রাজপোবকতায় হিন্দুধর্মের পুনরুখ ।নের চন] হুঙ্গ, কাথ ও সাতবাহনদের 

আমল হইতেই হুইয়াছিল, গুপ্ুযুগে তাহাব পরিপূর্ণ বিচিত্র প্রকাশ হয়। 

হিন্দুধর্মের ধাবাটিই প্রবল হইয়] ওঠে । হিন্দুধর্মেব পুন্জীবনে লাধারণ লোক- 
চিত্তের গভীরে যে সাড়া জাগিয়াছিল, ভক্তিপ্রধান বৈষ্বধর্মের জয়ঘাত্রায় 

'তাহার আভাম পাওয়া যায়। 

গুপ্তধুগে শৈবধর্মেরও বিকাশ হুইয়াছিল। গুপ্ত-রাজকর্মচারীদের মধ্যে 
দেবতা শিবের বেশ আধিপতা ছিল। পাশুপত বা শৈৰ আচার্ধদের কথা গুপ্ত- 

যুগের লিপিতে বন্থবাব উল্লেখ করা হুইয়াছে। বরাহমিহির, বাণভট্র-_ইহাদের 
রচনাতেও শৈবদের উল্লেখ আছে। উত্তরপশ্চিমেব বিদেশাগত রাজাদের মধোও 

শৈবধর্ম ও বৈষবধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ছুই ধর্মেরই বিলক্ষণ গ্রচলন ছিল। 
তবে বিষ্পূজা ও বৈষ্ণবধর্মের যেরকম শ্বতঃস্বত প্রকাশ হুইয়াছিল সেরকম 
শিব, ব্রক্ষা বা আর কোন দেবতার হয় নাই। 

সাহ্ত্যচর্চ৷ 

গপ্রদুগকে সংস্কৃত-লাহিত্যের হ্বর্ণধুগ বলা হয়। পাণিনির পরে শ্রাচীন 

সংস্কতভাষার প্রায় পাচশত বছর ধরিয়! ক্রমবিকাশ হয়, এবং গুপ্যুগে ইছা 

সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। গুপ্তরাজসভাদ্ম কবিদের ঘে সমাদর ছিল 

'তাহ্। হইতে বুঝিতে পারা যায় ঘে তখন সতাকবির! অন্তত রাজ! ও তীহার 
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পারিষদদের উৎসাহে রীতিমত কাব্যচর্ঠা করিতেন। সমৃদ্রগুপ্তের সভাকবি 
ছিলেন তাহার প্রশন্তিলেখক কবি হরিসেন। দ্বিতীয়-চন্ত্রগুপ্ত পিতার মতো 
কাব্যাঙ্রাগী ছিলেন এবং কবি বীরসেনকে তিনি সচিবের সম্মান দিতে কুণ্টিত 

হুন নাই। মহাকবি কালিদাসেব কাব্যগ্রতিভার বিকাশ তাহার কালেই 
হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। কালিদাসের কাবাগৌবব যদি গুপ্সসমাটদের প্রাপ্য * 

নাও হয়, তাহ! হইলেও তাহাদের সাহিত্য-কীতির মহিম! বিশেষ গ্লান হয় ন|। 
সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্তবুগের শ্রেষ্ট কীতি হইল রামায়ণ মহাভারত-পুরাণ , 

ইতাদ্দিব সংঙ্কাব-সাধন, সম্পাদন ও সংযোজন। গুপুমুগে পণ্ডিতের এই 

বিরাট কাজটি সম্পূর্ণ করেন। রামাধণ, মহাভারত ও অধিকাংশ বড বড় 
পুরাণ আজ আমবা৷ ষে পে দেখিতেছি, প্রায় দেডহাজার বছর আগে গুপরযুগে 

এইভাবে সেগুলিকে বপায়িত করা হুইযাছিল। ভাবতের এই প্রাচীনতর্ম 

জাতীয় মহাকাবা ও পুরাণাদিব নববপায়ণ লা হইলে গুধুগে হিন্মমাজ ও 

হিন্দুসংস্কতির যে পুনকজ্জীবনের স্চন। হইয়াছিণ তাহ! কখনই সার্থক 

হইত না। 

মুদ্রাবাক্ষসমূ, মুচ্ছকটিকম্, নৈষধবধকাব্য, উত্তধরামচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত 

নাটক ও কাব্যেব বিকাশ হইয়াছিল গুপ্তযুগে। বিশাখদত্ত, শূদ্রক, ভারবী, 

ভবতৃতি প্রমুখ কবির আবিভাব হইয়াছিল এই সময়। সংস্কতভাযাঁয় কাবা, 

নাটক, শিল্পকলা, শাস্ত্র ইত্যাদির নিয়মিত চর্চা ও রাজপোষকতার ফলে সংস্কৃত 

সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল । 

বিজ্ঞানচর্চ 

ভারতে বিজ্ঞানচর্চার আদিযুগ বলিয়াও গুপযুগ ম্মরণীয়। গ্রীীয় চতুর্থ ও পঞ্চম 
শতকে গুপ্তযুগের দ্বিপ্রতরকালে ভারতের এই বিজ্ঞানযুগের শুতন্চনা। গরণিত- 

শানে শূন্ততত্ব (00০5 0 2৫:০ ) এই যুগের একটি মহাবিষ্ধার বলা চলে। 
জ্যোতিষশাস্ত্ে এই যুগের অগ্রগতি বিন্ময়ের উত্রেক করে। আর্ধভট্ট পাটলিপুত্রে 

৪৭৬ গ্রী্টান্দে জন্ম ) আবিষাঁর করেন যে, পৃথিবী তাহার নিজের মেরুরেখার 
€ 8515 ) চারিদিকে ঘুরিতেছে, এবং দিনের সময় গণনাও তিনি যাহা করেন 

'তাহা একেবারে নিভূলি ন! হইলেও, ভূল নামান্তই ছিল। সেদিনের এই গণনা 

জ্যোতিষীদ্বের কাছে মহাবিদ্ময়ের বন্ধ হইয়্াছিল। ঘআর্যভট্ট হূর্ঘচ্র-গ্রহণাদির়ও 
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পরিফার ব্যাখা। করিয়াছিলেন, এবং তিনিই প্রথম গণিতবিদ ধিনি দশমিক- 

প্রথা ( 46501009]1 553651)) প্রয়োগের কথ। বলেন, হদদিও এই প্রথা তাহার 

আগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বরাহুমিছিরও বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন, 

“কুর্বেসিদ্ধান্ত' গ্রন্থের তিনি রচক্িতা। হিন্দুসমাজে নবজীবনের স্পন্দন হইতেই 

গুপ্তযুগে বিজ্ঞানসাধনার এই প্রেরণা আসিয়াছিল। 

শিল্পকল৷ ৮ 

সমাজ ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির এই উন্নতি ও সমৃদ্ধি যে শিল্পকলাতেও 

প্রতিফলিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হুইবার কিছু নাই। স্থাপত্য ভাস্বর্য 

চিত্রকলা সর্বক্ষেত্রে শিল্পীরা অসাধারণ নৈপুণ্য ও স্বকীয়তার পরিচয় 

দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ বা হিন্দু কোন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিল্লান্থরাগ 
লীমাব্ধ ছিল না। যেমন বৌদ্ধশিল্পের, তেমনি হিন্দুশিল্পের বিকাশ 

হইয়াছিল। শিল্পীদের মানসিক স্বাচ্ছন্দা ও ক্ষতি স্বত্ব সমানভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। সারনাথে, বুদ্ধগয়ায়, অজস্তা ও ইলোরায় তাহার 
উৎকৃষ্ট নিদর্শশ আজও সংরক্ষিত রহিয়াছে । তূমরার শিবমন্দির, ঝাসীর, 

অন্তর্গত দেওগডের দশাবতার মন্দির গুধযুগের বিশিষ্ট স্থাপত্যকীতি। /দেবালয়, 

স্তুপ ও চৈত্য নির্মাণে, বুদ্ধমূতি ও হিন্দু দেবদেবীর মৃতির ভান্র্ধে, গুহাগাত্রের 
চিত্রক্লায় ভারতীয় শিল্পের ঘে সবল ও সাবলীল প্রকাশ দেখ! যায়, তাহা 
গুপ্তযুগে সামাজিক নবজাগরণের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। ভারতের নিজন্ব 

এঁতিহ্থ ও আদর্শ শিল্পীর! পুনরাবিফার করিয়। তাহার উপর পুনঃগ্রতিষ্িত 

০ 
গুগযুগ কেন হর্গমুগ্গ ? 

একজন বিচক্ষণ ইউরোপীয় পঞ্ডিত বলিয়াছেন--"0১6 0৮908 65100 1৪ 

পর) 056 8787815 ০৫ 0189510.81 115618. 211750980 71720 006 06101012817 868 

৪ 2 017৩ 2805 0£ 05০০৮ প্রাচীন, ভারতে গুপ্তবুগ প্রীস্রে ইতিহাসে 

পেরিক্রিয়ান যুগের লহিত তুলনীয় । গ্রীলে যেষন পেরিকলিয়ান যুগে শিল্পকলা দর্শন 

বরাহিভ দবিজান ইত্যাদি বিষয়ের অহুণীলন ও অহস্ডিংনার ফুলে স্ৌরুসংসৃতি 



প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ ৯৭ 

নবজীবন লাভ করিয়াছিল, গুপ্তযুগেও ভারতে তাহাই হুইয়াছিল। সমাজে, 
ণজো, রাষ্টরশীসিনে, ধর্মজীবনে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় গুপ্তযুগে 

ঘে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কথা আগে বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহা হইতে 

নি:সন্দেহে প্রাচীন ভারতের এক গৌরবোজ্জল যুগের পরিচয পাওয়া যায়। 

এই গৌরব ভারতবাসীর আত্মবিশ্বান, এতিহবোধ ও জাতীয় চেতনার দৃঢতিত্তির " 
উপব স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বলিয়াই ইহাকে প্রাচীন ভারতের স্বণরযুগু' 

াঙদ1) 
পঞ্চম শ্রীষ্টান্দের শেষদিকে থানেশ্বব নগরে (দিল্লীর কাছে) পুয়তৃতি-রাজবংশের 

উদ্ভব হয়। এই বংশেব রাজা প্রভাকরবর্ধন গুর্জর ও হুনদের পরাজিত 

করিয়। গুজরাট ও মালব পধস্ত রাজ্যবিস্তার করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মণের 
সহিত কন্য রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়! তিনি রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তাহার 

দ্রই পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হ্যবর্ণন। পিতার মৃত্যুর পর জোষ্ঠ রাজা হন। এই 
সময় মালবরাজ দেবগুপ্ যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণকে হত্যা করিয়া রাজাপ্রীকে 

বন্দী করেন। ভগিনীব ভাগ্যবিপর্যয়ে অধীর হই্য়! রাজাবর্ধন কনৌজ অভিধানে 
মালবধাজ দেবগুগুকে পরাজিত করেন। শেষকালে গৌড়বঙ্গের রাজা শশাঙ্কের 
হাতে তীহার মৃত্যু হয়। অগ্রজের মুত্যুর পরে ৬০৬ স্রীষ্টান্দে হর্যব্ধন থানেম্থরের 

রাজা হন। ভগিনী রাজাশ্রকে তিনি বিদ্বযাঞ্চল হইতে উদ্ধার করেন এবং 

ভগিনীপতি গ্রহবর্ষণের মৃত্যুতে কনৌজের শ্ন্ত রাজসিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত 

হন। থানেশ্বর ও কনৌজ একই রাজাব অধীনে আসে, আবার যধ্যতশে 
একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিঠার সন্ভাবন] দেখ! দেয়। এই সম্ভাবনার সহিত 

আবার এক নৃতন সম্ৃদ্ধিশালী যুগের অস্রাদ্নয়েরও আভাস পাওয়া যায়। 
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গুধযুগে হিন্দুধর্মের বপান্তর ( বৈষ্ণবধর্ম, ভাগবত ), লাহিত্যচ্গা, বিজ্ঞানচর্চা, 
শিল্পকলার অন্শীলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে । প্রথমে সংক্ষেপে 

ব্যবসা-বাণিঙ্যের উদ্নতির কথা বলিয়া পরে এই বিষয়গুলি আলোচন! কর! 

সংগত । 



নবম অধ্যায় 

হর্যবধন ও শশাঙ্ক 

হধব্ধনের বাঙ্ত্বকাল বহু গৌরবময় কীতিতে মুখর । "তাহার বিবরণ 

পরে দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে তীহার অগ্রজের হত্যাকারী গৌড়বঙ্গের 
খাজ। শশাঙ্ক তাহার প্রধান শত্রু হইয়া ঠেন। স্থৃতরাং হর্যবর্ধনের কীতি- 

কলাপের বিববণ দ্রিবার আগে গৌডবঙ্ষের অবস্থা কি ছিল, শশাঙ্কের পরিচয় 

কি, এবং বাংলার প্রতিবেশী কামরূপ ( আসাম ) ও উডিস্তার রাজনীতিক 

অবস্থা কি ছিল তাহা! জান] দরকাব। কারণ উত্তরভারতের সহিত পূর্বভারতের 

রাজনীতিক প্রতিযোগিতায় এই সময় গৌড বা! বাংলাদেশ, কামরূপ, উড়িস্যা 

প্রড়ৃতি অঞ্চলের স্বাধীন বাজীর। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়[ছিলেন। 
লি 

হর্ববর্ধনের সাআজ্য 

পশ্চিমভারতে বলভীর রাজাকে পরাজিত করিয়া তাহার সহিত বিবাহস্থত্রে 

'আবন্ধ হন। উত্তরভারতে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনি রুতকার্ধ হন। 

দ্াক্ষিণাত্য জয় করিবার ইচ্ছা তাহার পূর্ণ হয় নাই। তাহার রাজত্বকালে 

দক্ষিণভারতে প্রতাপশালী একাধিক রাজবংশের আবিাব হই্তেছিল্। 

তাহাদের মধ্যে চালুকাবংশের কীতিমান রাঙ্গা দ্বিতীয়-পুলকেঙী নর্মদার তীরে 
হর্ধবর্ধনের দাক্ষিপাত্য-অভিষান প্রতিরোধ করেন। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় 
এবং যুদ্ধে হ্র্ধবর্ধন পরাজিত হন । কাজেই হর্ষের সাষ্ত্রাজ্যসীমা উত্তগতারতের 
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মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাহাকে ঘষে “সকলোত্তরাপথেশ্বর” ( সমস্ত 

উত্তরাপথের অধীশ্বর ) বলা হয় তাহা ঠিক কিনা বলা যায় না। তবে 

উত্তরভারতের বুহত্তম অঞ্চল জুডিয়া তিনি গুপ্সহ্রটদের পরে একটি সামাজা 

গ্লডিয়া তুলিয়াছিলেন। পাঞ্তাবেব কতকাংশ, মথুরা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের 

সর্বত্র, গৌডবঙ্গ ও উডিস্যার কিয়দংশ তাহার সাম্রাজাতুক্ত ছিল মনে হয়। 

হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে, হর্ধবর্ধন ভাবতের পূ হইতে পশ্চিম পর্স্ত 

অবাধা ও বিরোধী রাজাদের দমন করিতে প্রায় সারাজীবন ব্যস্ত ছিলেন, 

তাহার গজারোহী ও অন্তান্ত সৈন্যর| সাজসক্ঞা ছাডিবার সময় পায় নাই। 

৫,০** গজারোহী, ২০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫৯১০০ পদাতিক সৈন্য লইয়] 
তিনি অভিযান আরম্ভ করেন। পরে তাহাব গজারোহীব সংখা! ৬০,০০০ এবং 

অশ্বারোহীর সংখা! এক লক্ষ হয় । ৬১২ খ্রিষ্টাব্দের মধো তাহার উত্তব ভারত 

বিজয় একরকম শেষ হইয়া যায, তারপর তাহাধ অভিষেক-উৎসব হয়, যদিও 
৬০৩ খ্রীষ্টাব্ষ হইতে তিনি রাজাভার গ্রহণ কবেন। এই ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই 
হ্যাব্দ গণন1 কর! হয়। ৬৪৩ খ্রীষ্টাৰে তাহার শেষ যুদ্ধাভিযানের কথা জানা, 
ঘায় গঞ্জামে। ৬৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাবে তাহার মতা হয়। 

রাজধানী কমৌজ। প্রাচীন কান্যকুজে বা কনৌজে হর্ধ তাহার রাজধানী 
গডিয়া, তোলেন। প্রায় চার মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড। এই রাজধানীটি 
ৰড় বড় অট্টালিকা, বৌদ্ধবিহার ও হিন্দুমন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল। পঞ্চম শতকে, 

যে কনৌজে দুইটি মাত্র বৌদ্ধবিহার ছিল, মেই কনৌজে হধের বাঙ্জত্বকালে 
শতাধিক বৌদ্ধবিহার এবং তাহারও অধিক হিন্দু দেবালয় প্রতিছিত হইয়াছিল। 

কনৌজ-বাসীদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধদেব সংখ্যার মধ্যে খুব বেশী তারতম্য 
ছিল না। উত্তরভারতে পাটলিপুত্রের পরে এতবড় সমৃর্ধিশালী রাজধানী আর 

গড়িয়া! ওঠে নাই। যোড়শ শতকে শেরশাহের আমলে কনৌজ ধ্বংস হয়। 

বর্তমানে কনৌজ বা তাহার আশেপাশে কোথাও হর্ষযের আমলের কোন 
অটালিকা, বিহার ব! মন্দিরের নিদর্শন নাই ! ৃ 

বাণভট্। হ্বর্ধন বিষ্টো্সাহী রাজা ছিলেন। ভারতের বড় বড় 
রাজাদের প্রায় সকলেরই এই নদগুণ ছিল দেখা যায়। সমুত্রগুগ্ত ঘেমন নিজে 
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কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন, হর্যন্ধনও তেমনি নিজে সাহিত্যচর্চা ফরিতেন। 

তাহার রচিত “রত্বাবলী, 'নাগানন্দ' ও "প্রিয়দশিকা” নামে তিনটি সংস্কৃত নাটক 

স্থধীসমাজে আজও সমাদ্ূত হয়। “নাগানন্দ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ পর্ধন্ত 

হইয়াছে । বাণভট্ট ছিলেন তাহার সভাপত্ডিত। “কাদম্বরী” ও “হর্চচরিত” 
রচন! করিয়া তিনি অমর হইয়া আছেন। “কাদস্বরী' গগ্যভাষায় রচনার 

অনবছা নিদর্শন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতোর অক্ষয় কীতির মধ্যে অন্ততম। 
“হর্যচরিতের' এতিহাসিক মূল্য আছে। 

নালন্দ। বিশ্ববিষ্তাল় । সমট হধবর্ধন বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পৃঠপোষক ছিলেন । খ্ত্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে বিহারে রাজগৃছের ( রাজগীর ) মাইল 
ছয়-নাত উত্তরে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ সংঘারাম স্থাপিত হয়। ভারুতের ও 

ভারতের বাহিরের রাজাদের পোষকতায় এবং বিত্তবানদের অর্থসাহায্ে রুমে 

নালন্দা একটি বিশ্ববিদ্াকেন্দ্রে পরিণত হয়। একাদশ শতান্দী পর্যস্ত প্রায় পাচ- 

ছয়শত বছর ধরিক্স! ইহার গৌরব ও খ্যাতি অঙ্কুপ্র থাকে। নালনা! অঞ্চল 



১০২ ভারভজনের ইতিহাস 

খু'ড়িয় প্রত্বতত্বরিদ্র] এই বিগ্ভালয়ের যেসব ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন 
তাহ দেখিবার মতো। দেখিলে আধুনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেব অবাক হইতে 
হইবে। 

নালন্দায় অস্তত আটটি কলেজ দেশ-বিদেশের রাজাদেব সাহাধ্যে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল। নালন্দার ভগ্রচিহ্ধ দেখিয়া! বোঝ] যায় যে, কলেজগুলি সাবিবদ্ধ- 
ভাবে নির্মাণ করা হইয়াছিল, সুন্দৰ চতুষ্কোণ আকারে, এবং একটি অন্তত 
চারতলাবিশিষ্ট ছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রবিষ্ঠা অন্শ্গীলনের অপূর্ব বাবস্থা ছিল 

নালন্দায়। 'রত্রসাগর', 'রত্বোদধি' ও ত্ববঞ্ক' নামে তিনটি পাঠাগার বা 

পুথিশালা ছিল মুদ্রিত বইয়ের পাঠাগার নহে )। রহ্তের সাগর, রত্বের 

মহাসাগর, রত্বের সংগ্রহ--এই নাম হইতে বোবা যায় যে, বই বা পুথিকে 

রত্বতুলা মনে করা হইত। দশহাজাবের বেশী ছাত্র ও শিক্ষক নালন্দায় 

অধায়ন ও অধ্যাপন। কবিতেন। ভারতের সমস্ত অঞ্চল হইতে, মধ্যএসিয়া, 

দক্ষিণ-পৃধ এসিয়া, চীন, কোবিয়' প্রস্তুতি বৌদ্ধ দেশ হুইতে শিক্ষার্থীরা এখানে 
আসিতেন। কেবল যে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রেণ চর্চা ভইত নালন্দায় তাহা নহে। 

হিন্দুধর্ম, দর্শন, ব্যাকবণ, আয়ুবেদ প্রভৃতি সকল খান্ব ও বিদ্যা শিক্ষা দিবার 

বাবস্থা ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকরা মধো মধো বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সহিত 

বিতর্ক করিতেন এব বিতর্কের ভিতর দিয়! জটিল বিষয়েগ আলোচন। ও ব্যাখা! 
করা হইত। 

নালন্দার উদার শিক্ষারশের পরিচয় পাওয়া যায় অধাক্ষেব নির্বাচন হইতে। 

অধ্যক্ষ ধর্মপাল দক্ষিণভাবতের কাঞ্চীব।সী ছিলেন। হিউয়েন সাঠঙের গুরু 

নালন্দার বিখ্যাত অধ্যক্ষ মহাপগ্ডিত শঈীলভদ্র ছিলেন বাঙালী, বাংলাদেশের 

সমতট অঞ্চলের রাজপুত্র । আর একজন বিখ্যাত আচার্ধ জীনমিত্র ছিলেন 

অন্্রবাসী। 
নালন্দ৷ বিশ্ববিষ্যালয়ের আরও একটি গুররুত্বপৃ ভূমিকা ছিল। বহির্ভারতে 

বৌদ্ধধর্ষের প্রচাবে ভারতবাসী ও বিদেশী আচাধ বাহার] অগ্রণী হইয়াছেন 
তাহারা, অধিকাংশই নালন্দায় শিক্ষালাভ করিয়্াছেন। তিব্যতে, জাভায়, 
স্থমাত্রায়, চীনে, কোরিয়ার় বৌদ্ধধর্মের বাণী নালন্দার শিশ্বুরা বহন করিয়া 
লইয়া গরিয়াছেন। ছিউয়েন লাঙের পাণ্ডিতা ও উৎসাহ দেখিয়া যখন .নালন্দার 

পণ্তিতেরা স্থির করেন ঘে তাহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দিবেন না, তখন 



হর্মবর্ধন ও শশাঙ্ব ১৩৩ 

আচার্ধ শীলভন্র তাহাদের ডাকিয়া! বলেন, “চীন একটা মহাদেশ, হিউয়েন সাও 
সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করবেন, তাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।* 

হিউয়েন সাঙেব শিষ্ব-প্রশিত্যর! একসময় কোরিয়া জাপান মোঙ্গলিয়! ছাইয়া 

ফেলিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিক বিকিরণকেন্দ্র হইয়াছিল নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয় । 

তক্ষশিল1| প্রাচীন তক্ষশিল! নগরেও এইরকম একটি বিশ্ববিদ্ভালয় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। বেদ-বেদান্ত, ব্যাকবণ, অর্থশাস্, আম্ুধেদ, চিকিৎসাবিদ্যা। ইত্যাদি 
নানাশাস্ত্র অধায়নেব বাবস্থা ছিল সেখানে । ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে 

গন্ধার-বাজ্যে অবস্থিত বলিয়। তক্ষশিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীস পারস্য চীন প্রত্ৃতি 

দেশ হইতেও বিছ্যাথীরা অধ্যযন কবিতে আমিত। প্রাচীন ভারতের অনেক 

রাজা ও বাজকুমার এই বিশ্ববিচ্াালযে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। 

ছিউয়েন সাঙের বিবরণ 

হিউষেন সাঙের ভ্রমণকাহিনী ও জীবনচরিত হইতে অধম খ্রীষ্টান্দের 

ভাবতের চমৎকার একটি সামজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র পাওয়া ঘায়্। 

৬৬০ খ্রীষ্টান্বের অক্টোবর মাসে ভিউয়েন সাঙ গন্ধার অঞ্চলে 'পৌছান 
এবং সেখান হইতে আরম্ভ করিয়। ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চল ভ্রমণ 

করিয়া ৬৪৩ শ্ত্রীষ্টান্দের শেষর্দিকে এদেশ হইতে যাত্রা! করিয়। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 

গোডার দিকে চীনে ফিরিয়া যান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়! ভারতে" গ্রবেশ 

করিয়া হিউয়েন সাঙ কাশ্মীর যান, এবং শিয়ালকোট ও জলদ্বর হইয়া কনৌজে 
আমেন। নেপ!লের বৌদ্ধতীর্থ ঘুরিয়া গঙ্গাম্ম নৌকাঘ করিয়া প্রয়াগ ও 
বারাণসী আসেন, বুদ্ধগয়ায় যান। নালন্দায় ছুইবার অবস্থান করিয়া, বাংলাদেশ 

ও জালাম ঘুরিয়! তিনি দক্ষিণে উডিস্তার ভিতর দিয়! দাক্ষিণাত্যে আসেন, এবং 

দেখানে পল্বদের কাক্ধী ও চালুকাদের বাতাপী নগর ভ্রমণ করিয়! মূলতান ও 
নিশ্ধু অঞ্চলে যান। সেখান হইতে আবাঞ্জ নালন্দায় ফিরিয়। আলেন।, আচার্য 
নীলভব্ের কাছে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কামরূপে তাক্করবর্মণের লাজসভায় 

কিছুদিন এবং! হর্যবর্ধনের রাজধানীতে অবস্থান কর়েন। তাহার মতো! এগকম 

ভারতদর্শন কর! আর কোন চীনা পরিক্রাঙ্জকের তাগ্যে ঘটে নাই। 
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ভারতের অনেক প্রাচীন নগর 'ও রাজধানী হিউয়েন সাঙ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 

'তক্ষশিল! ও পুরুষপুর ( পেশোম্বাব ) তখন হুন মিহিরগুলেব অভিযানে প্রায় 

ধ্বংসন্তপে পরিণত হইয়ছে। প্রবরপুর ( বর্তমান শ্রীনগর ) তখন সমৃদ্ধিশালী 

ণগর, কিন্তু জলক্ষর ও মথুরার শর! ম্রিঘমাণ। হেব রাজধানী কনৌজ সমদ্ধি ও 
এ্বর্ধের শিখরে প্রতিষ্ঠিত ( পৃবে তাখাব যে বর্ণন! দেওয়! হইয়াছে তাহা 

'হিউয়েন সারের )। প্রয়াগ ( এলাহাবাদ ) বেশ বড নগর, হিন্দুসভাতাব প্রধান 

কেন্দ্ু, একমাত্র বারাণসী তাহার সহি তুলনীয়। এইখানে হিন্দু সন্গাসীদের 
কঠোর আহ্ম-নিগ্রহ্কের রূপ দেখিয! চীন] পটক বিস্মিত হইয।ছিলেন। বারাণসীর 

ভীপম্পদ তাহাকে আরও মুগ্ধ করিয়াছিল। এত দেবালয়ের বিচিত্র সমাবেশ 

তিনি আর কোন নগরে দেখেন নাই। বিশাল বড় বড দেবাঁলম, কয়েকতলা 

বাড়ির মতো উচু, তাঙছার গায়ে তান্বর্ষের অপূর্ব নিদর্শন । 

সম্রাট হধবর্ধন বাক্কিগত জীবনে বৌদ্ধধর্মী্রাগী ছিলেন। কিন্তু ভাবতেন 

অন্তান্ত সম্রাটদের মতো! তাঁহার ও কোন ধর্মর্গোডামি ছিল না, হিন্দু দেবদেবীর 

পোষকতা৷ ও উপাসনা! করিতে তিনি সমান উৎসাহী ছিলেন। তাহার গ্রন্থে 

তিনি শিবের উপানন! কবিয়াছেন। প্রতিদ্দিন তিনি শত শত বৌদ্ধ শ্রমণ ও 
হিন্দু সন্ন্যা্ীদের ভোজনে তৃপ্ঠ করিতেন। প্রত্যেক রাজ-উৎসবে বুদ্ধের সহিত 
শিব ও বিষ্ুকেও সমান মধধাদ। দেওয়া হইত। তিনি মহাযান বৌদ্ধ সন্মেলন 
আহ্বান করেন এবং ছিউয়েন সাওকে সঙ্গে লইয়৷ নিজে তাহাতে যোগ দ্বেন। 

এই সততায় চীনা! পরিব্রাজক মহাযান বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা করিয়! স্থনাম অর্জন 
করেন। 

কনৌজের সম্মেলনের পর হধ প্রয়াগে উপস্থিত হন, চীন! শ্রমণকে সঙ্গে 
লইয়1। পাচ বছর অন্তর গঙ্গা-যমূনার সঙ্গমস্থলে 'মহাযোক্ষ' উৎ্মব কর! হইত। 
হর্ষের রাজত্বকালে ৬৪৩ গ্রীষ্টাকের আগে পধন্ত পাঁচবার এইরকম উতৎ্মব 

হইয়াছিল । প্রথম দিন বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দ্ধ তুর্ঘ, তৃতীয় দিন শিবের উপাসনা করিয়া 
হ্যবধনি জাতিধর্মনিবিশেষে সাধুসন্ত্যাসী ও গরীবদ্ঃখীকে ধনসম্পদ বিতরণ 
কর্সিতেন। ৬৪৩ গ্রীষ্টান্ে ষষ্ঠ “মহামোক্ষ' উৎসব অনুষ্ঠিত হয় প্রায় ৭৫ দিনব্যাপী। 

পাচলক্ষ নরনারী এবং হর্যের করদ-রাজারা এই উৎসবে যোগদান করেন । 
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উত্তরভারতের এঁক্য ও সংহতির অবসান 
৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হধবর্ধনের মৃত্যু হয়। দীর্ঘ ৪১ বৎসর রাজত্ব করার 

সৌভাগা তাহার হইয়াছিল এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বহু স্থুকীতির জন্য 
কনৌজরাজ অবিশ্ববণীয় হইয়া আছেন। হ্্যবর্ধনেব জাতকরী ব্যক্তিত্ব, তাহার 
উদ্দাব চরিত্র ও গভীর পাগ্ডিত্য সকলকে ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল।, 

সিন্ধু হইতে ব্রহ্ষপুত্র পযন্ত ষে বৃহৎ সাআাজোর সৌধ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন 
তাহ] ত।হার ব্যক্তিত্ের বন্ধনে দাডাইয়! ছিল, কোন মজনুত রাষ্ট্রশক্তির ভিতের 

উপরে স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। কামৰপ, গৌডবস্ক হইতে মগধ, বলভী পথন্ত 
বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা নামে মাত্র হর্ষেন আন্গত্য স্বীকার করিয়। প্রায় 

স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাহাবা কেহ কোনদিন হধের কেন্দ্রীয় 

রাজশক্তিতে আস্থা স্থাপন কবিতে পারেন নাই। পূর্বগামী গুপ্তসম্নাট বা 

মৌধসআঅাটদের মতো মর্ধাদ] ও প্রত্ুতশক্তি কোনটাই হর্ষ দাবী করিতে পারেন 
পা। তিনি বালুচরের উপব জোডাতালি দিয়৷ ত|ভাব সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল! ও 

সংহতি গডিয়! তূলিয়াছিলেন। তাই তাহার মৃত্যুর পরে উত্তরভারতের সবস্র 
স্বানীয় রাজার] আম্মপ্রাধান্টের বিরোধে মন্ত হইলেন, তাসের ঘরেব মতো 

সাশ্রাজাসৌধ ভাউিয়৷ পড়িল, সংহতি ও এক্য নষ্ট হইল। 

শশাঙ্ক ও গোঁড়বজ 
গুপ্তসাত্রাঞ্জোর পতনের পর মন্দাশোরের যশোধর্মণ নৃতন সীশ্রাজ্য 

প্রতিষ্ঠার স্বপ্র দ্বেখিয়াছিলেন। ন্থ্দূর ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল পর্যস্ত তাহার 
জয়ঘাত্রার খবর পাওয়া যায়। ইহা সত্য হইলেও তাহার রাজা স্থায়ী 

হয় নাই। এই বার্থতার স্থঘোগে উত্তরভারতে ছোট ছোট রাজ্যের স্বাধীন 

রাজার! মাথা চাড়া দিয়া ওঠেন। তাহাদের মধ্যে থানেশ্বরের পুস্যতৃতিরা, 

কোশল বা অযোধার মৌখরীরা এবং মগধ ও মালবের পরবর্তী গুপ্তরাজগারা 
(মূল গ্রপ্তরাজবংশের বিচ্ছিন্ন শাখা) প্রধান। উত্তরভারতের এই দ্বাধীন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্তে বাংলাদেশও উৎসাহিত হয়। এই সময় (যষ্টগ্রীষ্টাব্ে) 
'বঙ্গ' (পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ ) ও 'গৌঁড়' ( উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও 
উত্তরবঙ্গ ) নামে ছুইটি দ্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। হয় বাংলাদেশে । ধর্াদিত্য, 
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গোপচন্দ্র, সমাচারদেব-__ইহারা ছিলেন বঙ্গ-রাজ্যের ম্বাধীন রাজা । শশাঙ্ক 
ছিলেন গৌড়রাজ্যের রাজা । 

কিন্ত শশাঙ্ক কি কারণে মালবরাজ দেবগ্রপ্রের পক্ষে যোগদান করিয়া 

শেষ পর্যস্ত থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী হইয়াছিলেন ? “বঙ্গ' অঞ্চলে 

যতট। নহে, গৌড বা উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী 

গুপ্তরাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। মগধ ও গৌডের আধিপত্য লইয়া 
গুপ্তশাখার গ্াজাদের সঠিত মৌখনীদের অনববত বিরোধ ও যুদ্ধ হইত। 

শশাহ্গেন মুদ্রা। বুষপৃষ্ঠে শিব | লক্ষ্মীদেবী 

এতিহাসিকর। কেহ কেন মনে কবেন যে, গ্ুপ্ূশাখার ( পরবর্তী-গুপ্ত-_.9651 

00693 ) অধীনে শশাঙ্ক গৌডরাজোব শাসক ছিলেন , কেহ বলেন যে 

তিনি গুপ্তবংশজ।ত 9 হইতে পারেন । এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 

হধবধনের চবিতকার বাণভট্র রাজ! শশাহ্ককে 'গৌড়াধম”, “ছুষ্ট গৌড়তুজঙ্গ” 
ইত্যাদি কট্রবাকাবিষ্ধ কণিয়াছেন। চীনা পবিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাহার 

ভ্রমণধৃত্তান্তে শশাঙ্ক সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন : “কর্ণস্থবর্ণের রাজা বৌদ্ধধর্মের প্রবল, 

শক্র ছুরায্মা শশাঙ্ক রাজাবর্ধনকে হত্যা কগিয়াছিলেন।” শশাঙ্কের বৌদ্ধবিছেষ 
ও বৌদ্ধ নিখাতনের কথা চীন! পবিব্রাজক বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 

বাণভষ্টের নিন্দনীয্ব বিশেষণ এবং হিউয়েন সাঙের অভিযোগ হর্ধবর্ধনের প্রতি 

অন্ধ রাজাহ্থগত্যের প্রকাশ এবং গোঁড়বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্ষের প্রতি জ্ুুদ্ধ 
আক্রোশ ছাড়া আর কিছু নহে। চীনা পরিব্রাজকের অভিযোগ সত্য হইলে 

তিনি শশাঙ্ষের মৃত্যুর অল্পদিন পরে গোঁড়ে, রাঢ়দেশে ( পশ্চিমবঙ্গে ) ও মগধে 
সৃসমৃদ্ধ জনপূর্ণ লংঘারায ও বিবার দেখিতে পাইতেন না। 

বঙ্গ ও মগধের নানাস্থানে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাক্ষিত স্বর্মুত্র। 

পাওয়া গিয়াছে। এ্ীমহালামন্ত শশাঞ্ছদেব বলিক্না তিনি নিজের পরগিচগন 
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দিতেন। চীন] শ্রমণ তাহাকে কর্ণস্থবর্ণের অধিপতি বলিয়াছেন। কর্ণন্থবর্ণেব 
বরমান নাম রাঙ্গামাটি, ইহ মুশিদাবাদ জেলায় বহবমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত । 

হর্চরিতকারের মতে শশাঙ্ক গৌড়ের অধিপতি । এই মব উক্তি হইতে বোঝা 
যায় যে, শশাঙ্ক মগধ গৌড ও বাচদেশ (পশ্চিমবঙ্গ ) নিজের অধিকারতুক্ত 
করিয়াছিলেন । 

হর্ধবর্ধন রাজ! হইযা নাকি শপথ করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্যস্ত না 

তিশি তাহার অগ্রজেব শত্রদের শাষেস্তা করিতে পাবিবেন ততদিন ডানহাতে 

কোন খাদ্য মুখে দিবেন না। হ্র্বর্ধন গোডবঙ্গে যুদ্ধযাত্রাকালে কামবপরাজ 
ভাম্বরবর্মার সহিত হাত মিলাইয়ছিলেন। স্ব প্রান্তের কামবপ হইতে 

থানেশ্ববের কথা চিস্ত! করিয়া ভাম্বরবর্ষ। থে হর্দের দিকে ভাত বাড়াইয়াছিলেন 

তাহা নহে, সোনার দেশ গৌডবঙ্ষেব দ্রিকে তাহার লুবদুষ্টি নিবদ্ধ ছিল। 
৬০৬ খ্রীষ্টান্ধে রাজ্যবর্ধনের মুত্যুর পর হ্র্ষপর্ধন যখন রাজ] হন শশান্ক তখন 

কামন্ধপ ছাড প্রায় সমগ্র উত্তরপূব ভারতের ক্ধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাক্বববর্ষা 
ভাবিয়াছিলেন যে, হর্ষের সহিত হাত মিলাইযা শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে 

প/রিলে তাহার ভ।গ্য ফিবিয়। যাইবে । ৬১৯ হইতে ৬৩৯ শ্রীষ্টান্ধের মধ্যে 

কোনসময় শশাঙ্কের মৃত্তা হয়। তাহাব মৃত্যুর পবে গৌডবাজ্যের অধিকাংশ 

অঞ্চল ভাস্করবর্ম! ও হ্র্ষবর্ধন অধিক।র করেন। 

শশান্কের নামে যেসব মুদ্রা পাওয়া! গিয়াছে তাহার একদিকে ন্দীগ্ে 

উপবিষ্ট মহাদেবের মুতি, অন্যদিকে পদ্মাসীন] লক্ষমীমৃতি। শশান্ক যে শৈবধর্ের 
অন্ররাগী ছিলেন তাহা তাহার মুদ্রায় বুষভবাহন মহাদেব দেখিয়া বুঝিতে 

পারা যায়। কিন্তু ধর্মতের জন্য তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা কবেন নাই। 

হর্ষের অন্তচব বৌদ্ধর| সোৎসাহে যডঘন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাহাদের 
শামন করিতে বাধ্য হইয়াছেন । তিনি *গৌডভুজঙ্গ' বা "ছুবাত্মা" ছিলেন না, 
গৌডজনপ্রিয় ম্বাধীন বৃপতি ছিলেন। স্বাধীনচেতা প্রতাপশালী নৃপতিরূপে 

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক চিরম্মরণীয় হইয়া আছেন এবং থাকিবেন। 

উড়িন্তার ইতিহাস | 
উড়িন্লার ইতিহান এইখানে ঠিক প্রানঙ্িক না হইলেও উল্লেখ কর! 

যাইতে পারে। কারণ প্রতিবেশী কামরূপ ও গোঁড়ের কথা যখন বপিতে 
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হইতেছে তখন উডিস্ার কথা কিছুট! জান! দরকার । ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িম্তার 

দক্ষিণে কোঙ্গোদ-মগ্ডল ( গঞ্ধাম ) মাধব্বর্শা নাষে শশাঙ্কের এক সামন্তরাজেব 

অধীনে ছিল। সাধারণভাবে উডিস্তা ছিল শশান্কের সাম্রাজ্যাধীন। কিন্ত 

উডভিষ্যার স্বাতন্ত্েবও ইতিহাস আছে এবং তাহ! আরও প্রাচীন। 

উড়িস্কা প্রাচীন কলিঙ্গরাজোর অন্তুক্তি ছিল। উত্তরে গঙ্গার ব-দ্বীপ 

পযন্ত এবং দক্ষিণে উৎকল ( গঞ্ধাম )ও গোদাবরীর মুখ পরন্ত ছিল প্রাচীন 

কলিঙ্লের সীমানা । ওুড্র-দেশ, উৎকল-_এগুলিও উভিষ্যাব প্রাচীন নাম। 

মনে হয়, ওডু কলিঙ্গ প্র্টতি প্রাচীন জাতির নাসতমি হুইতে রাজ্যের লাম 

হইয়াছে, যেমন পঙ্গ স্দ্ষ পু ইতা।ধি জণগোর্ঠা হইতে প্রাচীন জনপদে নাম 

হইয়।ভিল বাণলাদেশে | 

সম্রাট শোকেব কলিঙ্গনাদ্ায জযেব কণা আমবা জানি । কশিঙ্গ যে 

সহজে তাহার পক্ষে জয করা সম্ভব হয নাই, কলিঙ্গপতি ও তাহার প্রজারা 

ঘে অশোকের অভিযান পপ্রাণপ্রণে প্রতিবোধ কবিবার চেষ্ট! কবিয়াছিলেন, 
তাহ] যুদ্ধে বিপুল হতাহতের সংখা হইতে বুঝিতে পারা যায। কলিঙ্গপতি 

কাহার! ছিলেন ? 
খণ্ডগিরি-উদয়শিরি 

ছবনেশ্বব হইতে মাইল তিন পশ্চিমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে ছুইটি 

বেলেপাথরের পাহাড বা টিলা আছে। এই পাহাডেধ গায়ে কতকগুলি "গুক্ষা' 

বা গুহাবাম আছে। গ্রন্ফা বা গুহাগুলির নামও আছে, যেমন হাতি গ্ুম্ফা, 

বাপ্রগুক্ষা, সর্পগুক্ষা, গণেশগুল্ষা, বানীগুল্কা ইত্যাদি। হাতিগুম্কার মধ্যে 

একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, যাহ] উডিস্তার বা কলিঙ্গের প্রাচীন 

ইতিহাসের প্রধান উৎস বল! চলে। এই হাতিগুল্ফা শিলালিপি হইতে জানা 

যায় ষে, কলিঙ্গে খারবেল অথবা ভিক্ষরাজ নামে এক প্রবল পরাক্রাস্ত রাজা 

ছিলেন। তিনি 'চেত' (বা চেদী ?) বংশজাত। এই চেতবংশের উদ্ভব হয় 

আহুমানিক ২২৫ গ্রষ্টপূর্বান্ে। চেত-রাজবংশের তৃতীয় ও সবশ্রেষ্ঠ রাজ। ছিলেন 

খারবেল। ২৪ বছর বয়সে আশ্মানিক ১৮৫-৮১ খ্রীষ্টপৃরান্দে খারবেল কলিঙ্গের 
রাজ! হছন। এই হিসাব হইতে মনে হয় খারবেল-এর পিতামহের রাজত্বকালে 

অশোক কলিঙ্গ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হয়ত স্বাধীনচেতা রাজাকে 
মৌর্বরাজের অধীন করিবার জন্ত । 
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রাজ। খারবেল 
খারবেল অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজ। ছিলেন, দিথ্বিজয়ী সত্রাট হইবার বান! 

তাহারও হইয়াছিল। হাতিগুল্ফা লিপি হইতে জান। যায় ষে, তাহার বাজত্বের 
একাদশ বর্ষে, আন্মাশিক ১৬৫ শ্রীষ্টপূর্বান্দে তিনি তামিলদেশের একটি রাষ্ট্র 
জোট আক্রমণ করিয়! ধ্বংস করেন। লিপিতে 'ত্রমিরদেশসংঘাত্ম' বলিয়া 

উল্লেখ কবা হুইয়াছে। পাণ্যদেশ হইতে তিনি কলিঙ্গে মণিমুক্তা, হাতিঘোড়া 
প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনিয়াছিলেন ( নীলক শাস্ত্রী : 4 17256079) 01 

901 17922-- সপ্তম অধ্যায় )। রাজহ্বের দ্বাদশ বধে খারবেল মগধে 

অভিধ।ন করেন এবং মগধের রাজাকে (বোধ হয় সুক্ষ রাজা কেহ) সন্ধি করিতে 

বাধা করেন। দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদেব বিরুদ্ধেও তাহার যুদ্ধাভিযানের কথা 

জান] যায়। খারবেল-এর সময়ে কলিঙ্গের রাজধানীতে প্রায় ৩৫০, লোকের 

বাম ছিল এবং পাটলিপুত্রের পরে পূর্বভারতে কলিল্প ছিল অন্যতম রাজধানী । 
খারবেল ছিলেন জৈনধমের পৃষ্ঠপোষক । জৈন শ্রমণদ্বের বসবাসের ছন্ত 

তিনি খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে কতকগুলি গুহাবাস নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

এই গুহাবাসগুলি “গুল্ষা" নামে পরিচিত। কয়েকটি গুল্ফা দোতলা-গৃছের 

মতো._-যেমন রানী গুক্ফা, মঞ্চপুরী, স্বর্গপুর্ী। গুক্ষাগ্ডলি প্রাচীন স্থাপত্যের 
বিশিষ্ট নিদর্শন | বান্্রগুল্কার প্রবেশপথে পাহাড কাটিয়৷ হিংন্র ব্যান্ত্ের নখদস্ত 

বাহির করা হইয়াছে । গুহাগৃহ সারবন্দী করিয়া সাজানে! ও স্তস্ভবিশিষ্ট, 

সামনে বারান্দাও আছে। গুহাগাত্রে ষে খোর্দিত তান্বর্য আছে তাহাতে এশহন্মু 
দেবদেবীর চিত্রই বেশী । খারবেল-এর পরে বিভিন্ন সময়ে এগুলি খোদাই করা 

হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন চিত্রও ইহার লহিত মিশিয়। আছে। গুহাস্থাপত্য 
প্রাচীন, শ্রীষটপূর্ব ছিতীয় ও প্রথম শতকের, কিন্তু গুহাভাস্কর্ধ আরও পরব্তীকালে, 

প্রায় অপ্তম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, খোদিত হইয়াছে মনে হয়| প্রায় ছয়-সাতশত বছর 
পর্যস্ত বিস্তৃত স্থাপত্য ও তান্ধ্ষের একটি মিউজিয়াম উদয়গিরি-খগুগিরি | 

অন্তান্ত লিপিতে খারবেল রাজাব পরে বক্রদেব ও বাড়ুখ নামে একজন 

রাজা ও রাজকুমারের নাম পাওয়া ঘায়। মনে হয় খারবেল-এর রাজত্বের পর 

চেতবংশের দ্রুত পতন হয়। তারপর কলিঙ্গের বা! উড়িস্যার দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ 

যুগ প্রায় ছয়-সাতশত বছর পর্যস্ত বিসৃত। ইহার মধ্যে উড়িষ্যা কিছুকাল 

গোঁড়বন্ধের রাজা শশান্কের অধীন ছিল। 
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আনান 

গৌঁড়বঙ্ষের স্বাধীন শক্তিশালী রাজ! শশান্ককে শাসনাধীনে আনিবার জন্য 

খানেশ্বরপতি হধবর্ধন কা'মরূপের শাদক ভান্বয়বর্মণের সহিত হাত মিলাইয়- 
ছিলেন। একথা আগে বলা হই্য়াছে। প্রশ্ন হইল, ভান্বয়বর্মণ কে, এবং 

কামন্ধপের ( আনামের প্রাচীন নাম 'কামন্ধপ” ) ইতিহাস কি? হঠাৎ কামবপ 

কোথা হইতে ভাস্করবমণের অধীনে মাথা তুলিয়া দাড়াইল ? কামরূপেব 
প্রাচীন নাম ছিল 'প্রাগজ্যোতিষপুর'। মহাভারতের কাল হুইতে 
প্রাগজ্যোতিষপুর ৪ তাহার রাজ। ভগদত্তের নাম পাওয়া ঘায়। নরক রাজার 

পুত্র ভগদত্ব, ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত ইত্যাদি। ভাম্করবর্ণ এই নরক রাজার 
বংশধর । 

কামরূপের পশ্চিমাঞ্চল পধন্ত এশান্ক তাহার অধিকার বিস্তার করেন। 

ভান্করবর্মণ ( ৬০*-৬৫* খ্রীষ্টান্ব ) তাই প্রতিশোধ লইবার জন্ত শশাঙ্কের 

বিরুদ্ধে অভিান করেন, হধবর্ধনের সহিত শশাক্ষেব বিরোধের সময । কর্ণন্থবর্ণ 

তিনি দখল করিতে সমর্থ ভন | “হর্যচরিত' ও হিউয্নেন সারের বিবরণ হইতে 

'তান্বরবর্মণ সম্বদ্ধে অনেক বিষয় জান] যায়। ভাস্করবর্মণের পর বর্মণবংশের ভ্রু 

পতন হয় এবং শালন্তপ্ত, ব্রঙ্গপাল প্রভৃতি রাঙ্গবংশ কামরূপের লিংহামন 
"অধিকার করেন। 
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দল অধ্যায় 

দক্ষিণভারত 
দাক্ষিণাত্যের চালুকারাজ দ্বিতীয্-পুলনকেশীর সহিত হধবর্ধনের বিরোধ ও 

যুদ্ধের কথা আমর! জানি। সাতবাহনদের পর দাক্ষিণাত্যে বাকাটক রাজবংশ 

আধিপত্য বিস্তার করেন, তারপর যাহার! প্রতিষ্ঠালাভ করেন তাহাদের মধ্যে 

চালুক্য রাজার! প্রধান। চালুক্যর! ছাড1 অল্পকালের মধ্যে রাষ্ট্রকূটর1, এবং 

আরও দক্ষিণাংশে তামিলদেশে কাঞ্চীর পল্লব, মাদ্ুরার পাণ্ডা ও চোল রাজারা 

প্রাধান্টের প্রতিঘন্দিতায় অবতীর্ণ হন। উত্তরভারতে গুপ্তযুগের অবসানের পর 

যখন বিভিন্ন রাজ্যের আত্মগ্রতিষ্টার সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং থানেশ্বর- 

কনৌজের উত্থান ও পতন হইল, তখন দক্ষিণভারতেও দেখা গেল বিভিন্ন 
রাজশক্তির মধ্যে আম্মপ্রাধান্যের সংগ্রাম চলিতেছে। 

চানুক্য রাজবংশ 
চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম-পুলকেদী ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদামীর 

কাছে পাহাড়টিকে একটি ছুর্গে পরিণত করিয়! স্বাধীনতা! ঘোষণা! করেন, এবং 

অন্থমেধ যজ্ঞ জ্বরিয়| সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার পুত্র গ্রথম-কীতিবর্ষন 
(৫৬৬-৭) বমবামীর কাদস্ব, কোস্কনের মৌধ ও বাস্তার নলদের পরাজিত 

করিয়। বিশাল সাজাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে তাহার পুত্র দ্বিতীয়- 
পুলকেশীর বয়স জল্প ছিল বলিয়া! তাহার তাই যঙ্গলেশ রাজ্যতার গ্রছণ করেন, 
কিন্তু ঙ্গলেশ তাহার নিজের পুঅকে রাজা! করিবার সংকল্প করিলে খুড়া- 

ভাইপোতে বিরোধ ও যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ম্ষলেশ নিহত ছন। ৬*৯-১৯ ছ্ীষ্টান্দে 
দ্বিতীক়-পুলকেশী রাজ হন। 'পুলকেনী' কথার অর্থ তেক্স্বী সিংহ । দ্বিতীয্ন- 
পুলকেশী তাহার কর্মজীবনে এই নাম সার্থক করিয়্াছিলেন। কদস্ব, দক্ষিণ- 

০1272 %:-৮1055 00051000758, 659 08587678807658) 625 195115758, 6৬৪ 
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দক্ষিণভারত ১১৩ 

কানাডার আলুপ, মহীশূরের গঙ্গ প্রভৃতি রাজবংশ তীহার বস্তা স্বীকার 
করিয়াছিলেন । উত্তর হুইতে হর্যব্ধনের অভিযানও তিনি নর্মদার তীরে 
প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। 

পল্পব রাজবংশ 

তৃতীষ় শ্রীষ্টাব্ধের শেষদিকে সাতবাহন-রাজোর দৃক্ষিণ-পূর্বে পল্পবরা একটি 

স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কবেন। খ্রীষ্টীয় ধষ্ঠ শতকের শেষ পর্বে প্লবরাজ সিংহবিষু 
( ৫৭৫-৬০০ ) কাবেবী পর্যন্ত অঞ্চল দখল করিয়া পাণ্তয ও মিংহলের শাসকদেব 

সহিত বিরোধ বাধাইলেন। তিনি খিষ্ুব উপাসক. ছিলেন এবং তাহার 

উপাধি ছিল 'অবনীনিংহ'। মামস্লপুরম্ বা মহাবলীপুরমের ববাহগুহাব গাষে 

সিংহবিষুণ ও তাহার পুত্র প্রথম-মহেন্ত্রর্মণেন প্রতিরতি খোদিত আছে। 

প্রথম-মহেন্দ্রবর্মণ ৬০-৬৩০ খ্রীষ্টান্দে রাজত্ব করেন। তাহার সর্বতোমুখী 

প্রতিভার জন্য তিনি 'মত্তবিলাস', “বিচিত্রচিন্ত', গুণভব' প্রভৃতি বন্ধ কীতিস্চক 

উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। দ্বিতীয়-পুলকেশীব সহিত প্রথম-মহেন্ত্রর্মণের যে 
স'ঘধ হয় তাহাই দীর্ঘস্থায়ী চালুকা-পল্লৰ বিরোধেব সুচনা কবে। 

মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র প্রথম-নরসিংহবর্মণ 9 ( ৬৩০-৬৮ ) পুলকেশীব আক্রমণের 

সম্মুখীন হন, কিন্ত একাধিক যুদ্ধে নি পুলকেশীর ঠসন্দ্দের পরাজিত করেন। 

কাধধীপুরমের ২০ মাইল পূর্বে মণিমঙ্গলের যুদ্ধে পুলকেশী প্রচণ্ড পরাজয় হুয়। 
পরাজয়ের পর পল্লবর] তাহাদের পূর্বের অমর্যাদার প্রতিশোধ লইতে আরম্ত 
করেন। চালুক্য-রাধানী বাদামী ও তাহার দুর্গ নরসিংহ অধিকাগ করেন। 
ইহার পর বাদামী বা বাতাপিজয়ী বলিয়া নরসিংহ 'বাতাপিকোও্ড' উপাধি 
পান। 

৬৬৮ স্রীষটান্দে পল্পবরাজ নরসিহের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়-মহেন্র বর্মণ রাজ হন 
এবং তাহার সহিত চালুকারাজ প্রথম-বিক্রমার্দিত্যেব সংঘর্ষ হয়। তাহার পুত্র 
মহেন্তরবর্মণের রাজত্বকালে বিক্রমাদিত্য পুনরায় পল্পবনাজ্য আক্রমণ করেন। 

চালুক্য-পল্পনব বিরোধ কিছুদিনের জন্য শান্ত হয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র 

বিনয়াদিত্যের রাজত্বকালে ( ৬৮১-৯৬ )। বিনয়া্দিত্য উত্তরভাক্ত অভিধান 
করেন এবং তাহাতে তাহার পুত্র বিজয়াদিত্য যথেষ্ট দ্ষৃতিত্ব দেখান। 
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দক্ষিণভারত ১১৫ 

বিক্রমাদিত্যের রাজত্থ দীর্ঘস্থায়ী হয় ( ৬৯৬-৭১৩ )। তাহার শ/সনকাল শাস্তি 

9 মমৃদ্ধির জন্য খ্যাত। এই সময় চালুকাদের দেবালয় নির্মাণের স্ববযুগ। 
বিজয়ার্দিত্যের পুত্র দ্বিতীয়-বিক্রমাদিত্য বহুবার পঙ্লবরাজ্য আক্রমণ করেন 
এবং কার্ষীপুরম পধস্ত অধিকার করেন। তাহার পুত্র দ্বিতীয়-কীতিবর্মণ 

বাদামির চালুক্যবংশের শেষ রাজ! । রাষ্ট্রকটবংশের অঙ্থ্যদয়ে এই সময় , 

চালুকাব'শের পতন হয়। 

রাষ্ট্রকূট রাজবংশ 

বাষ্ট্রকটবংশ দাক্ষিণাত্ো আধিপতা বিস্তার করেন বাদামির শেষ চালুক্যরা্জ 

দ্বিতীয়-কীতিবর্গণের বাজত্বকালে। রাষুকটর! জাতিতে রাজপুত । দস্তিদুর্গ ৭৪২ 
খাষ্টান্েই ইলোরা দখল কবিয়াছিলেন, এবং *৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কীতিবর্ণণকে 

শেষ আঘাত হানিয়া নিজেকে দাক্ষিণাত্যের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। 

দন্তিতুর্গেব দাপটে চালুকাদের রাজ্যশ্র। ম্লান হইয়! যায়। মালবের গুর্জরদের, 
কোশল ও কলিঙ্গের শাসকদের দমন করিয়া! তিনি অল্পকালের মধ্যে দুর্ধর্ষ হইয়া! 
ওঠেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাহাব মৃত্যু হইলে পিতৃব্য প্রথম-কুষ ৭৫৬ খ্রীষটান্দে 

রাজা হন। চালুকাদের নিমু্ল করিয়া, দক্ষিণ-কোস্কন দখল করিয়া তিনি 

মহীশুরের গঙ্গারাজাদের মাথা হেট করেন। এই দোর্দওপ্রতাপ কষ 'ইলোরার 
বিখাত টৈল।মনাথ মন্দিরের নির্মতা। কৃষ্ণের পর গোবিন্দ এবং গোবিন্দের 

পর তাহার ভাই প্রুব রাজা হন। এব খুব যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। মালব জয় 

কবিয়া তিনি গঙ্গা-ঘমূনাব দৌয়াব পর্যন্ত অভিযান করেন এবং সেখানে বাংলা- 
দেশের পাল রাজ! ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। উত্তরভারত ও কনৌজের 
আধিপত্য লইন্বা এই সময় হইতে রাজস্থানের প্রতিহার (বা পরিহার ), বাংলার 
পালরাজারা ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুটঘের মধ্যে প্রবল প্রতিৎন্থিতার সুত্রপাত 

হয়। ইহাকে দক্ষিণভারতের চালুক্য-পল্নব-পাগ্যদের বিরোধের সঙ্গে তুলনা 
করা যায়। 

চোল রাজবংশ * 

নবম শ্রীষ্টান্ের মাঝামাঝি হইতে ছ্বাদশ শ্রীষ্টাব্ের শেষ পর্যস্ত (৮৫০-১২০*) 
প্রায় ৩৫* বছরের দক্ষিণভারতের ইতিহাসকে চোলরাজশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার 

ইতিহাস বল! যায়। তুঙ্ষতত্রার দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চল একরাজ্যতৃক্ত করিয়া 



১১৬ ভারতজনের ইতিহাস 

প্রায় ছুই শতাব্দীরও অধিককাল তাহা স্থসংহত একটি কেন্দ্রীয় রাজশক্তির 

অধীনে রাখাব অতুলনীয় কৃতিত্ব চোলদের 'প্রাপ্য। 

৮৫০ প্রীষ্টান্দের কিছু আগে বিজয়ালয় তাঞ্জোর অধিকার করিয়া এবং 

সেখানে “নিশুস্তহ্দণী' দুর্গার মন্দির স্থাপন করিয়া চোল-রাজশক্তির অন্াদয় 

ঘোষণ] করেন। সম্ভবত বিজয়ালয় পল্লবদের একজন সামন্ত ছিলেন । তাহার 

পৌত্র পরাস্তক ( ৯*৭-৯৫৫ ) রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত হন এবং রাষ্ট্কটরাজ 
তৃতীয়কষ্চ ) কাঞ্ধী ও তাঞ্জোর পর্ণস্ত দখল করেন৷ পবান্তকের মুতার পর 

আরও ত্রিশ বছর ( ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ) চোল-বাজা সংকীর্ণ ভৃথণ্ডে সীমাবদ্ধ 

থাকে এবং চোলবাজশক্তি মাথা তুলিতে পারে না। 

রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল। চোল-সাশ্রাজ্যেব প্রকৃত গৌখবময় যুগের 
সুচনা হয় ৯৮৫ খ্রীষ্টন্দের মধাভাগে রাজরাজ চোলের সিংহাসন লাভের পর। 

ভ্রিশবছরধ্যাপী তাহার বাজত্বকাল (৯৮৫-১০১৫ ) চোলসাম্রাজ্যের গঠনের যুগ । 

রাজরাজের মৃত্যুপ পব যুবরাজ রাজেক্দ্র চোল রাজা হন (১০১৪-৪৪)। রাজা- 

পরিচালনায় তিনি পিতার কীশিধার। অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন। মিংহল আক্রমণ 

কবিয়া তিনি দ্বীপটিকে সম্পূর্ণ দখল করেন এবং সিংহলরাজ পঞ্চমমহিন্দকে বন্দী 
করিয়া! চোলদেশে পাঠাইয়| দেন। পাণ্তয ও কেরল সম্পূর্ণ অধিকার কবিয়া 
তিনি তাহার এক পুত্রকে “চোল-পাগ্ডা' উপাধি দিয়! 'প্রদেশ-শামক"' নিয়োগ 

করেন, তাহার শাসনকেন্দ্র হয মাদুনলা। তাবপর চালুকাদেব ও পশ্চিম 

রাজেন্দ্র চোলরাজের মুদ্রা । বাঘ ও মাছ 

গঙ্গরাজানদের আধিপত্য খর্ব করিয়া তিনি উত্তরপূর্বভারতে অভিযানের পরিকল্পনা 
ঝারেন। চালুক্যরাজ.জয়লিংহের সহিত হাত মিলাইবার জন্য তিনি পূর্ব-গঙ্গবংশীয় 
কলিকয়াজের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং কলিঙ্গ ( উড়িস্যা) অভিষান করেন। 
মেখান ছুইতে তাহাক্স় বিপুল লেনাবাহিনী বাংলাদেশের গাঙ্কে় উপত্যকার 
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দিকে অগ্রলর হয়। বাংলার পালরাজ1 মহীপাল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের 
(পাদেশ) শুর্রাজ বণশৃর্ তাহার কাছে পবাজয় স্বীকাব করেন। গঙ্গাতীরবতী 
অঞ্চল অধিকার কবিয়! রাজেন্দ্র গরজইকোণ্ড উপাধি গ্রহণ করেন এবং ত্রিচিন- 
পল্লীব কাছে “গঙ্গইকোগু-চোলপুরম' নামে নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। 

চোলদের শাসনব্যবস্থা 

চোলবাজাদের শাসনব্যবস্থা যে খুব স্থবিন্যস্ত ও সথসংগঠিত ছিল তাহা 

চে।লসাম্াজোব আভাম্বিক সংহতি ও দঢতা দেখিয়া বুঝিতে পার! যায়। 
উন্ভবভারতে মৌর্য ও গ্রপ্ট যুগে যে বিবাট আমলা-প্রধান শাসনব্যবস্থার বিকাশ 

হইযাছিল, দক্ষিণভাবতে কেবল চোলযুগেব শাসন-ব্যবস্থার সহিত তাহা 

ভলনীয। সরকাণী আমলারা এই সময় সমাজে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে (01593) 

পবিশত হইযাছিলেন | এই শ্রেণী উচ্চ ৪ নিম্ন দুষ্ট স্তরে বিভক্ত ছিল। উচ্চস্তরকে 

“্লিত পেরুল্দনম্, নিয়স্তণকে বলিত শিরুদ্নম্। রাজকর্ম করিবাব অধিকার 
কণ্তকটা বংশগত হইয়। উঠিযাছিল এপং সামরিক ও অসামবিক কাজকমের 

মধো পবিষ্ধার কোন ন্যবধান ছিল ন|। রাজকর্চারীদের অনেক সময় 

পদ্দমযদা অনুসারে ভমিদান ( “জীবিতস্* বলিত ) করা হইত। 

শাসনের স্থবিধাব জন্য এক-একটি বড অঞ্চলকে বলনাড়ু ব অনুলম্» 

নাড্ ও কুরম- এইভাবে ভাগ কবা হুইত। বড বড় নগরগুলিকে একটি 

'কুরম্ বলিয়া গণা করা হইত, তবে তাহাকে বলা হইত “তনিষুর” বা “তত্কুরম। 

ভ্বমিরাজন্বই ছিল রাঙ্গকীয় আয়ের প্রধান উৎম। সেইজন্য খুব ঘত্ব করিয়া 
জমিব মালিকান।, রাজন্বের পরিমাণ ইত্যাদির দলিলপত্র রক্ষা করার ব্যবস্থ! 

ছিল। নিষ্কর ও করদ জমির আলাদ] হিসাব রাখা হইত। প্রত্যেক গ্রামে ও 
নগরে বসতির অংশ ( “উর নতম? ), দেবালয়, জলাশয়, খাল-নালা, পারিয়াদের 

বমতি (*পরচ্চেরি'), কারুশিল্পীদের বসতি (“কম্মানচ্চেরি') ও শবদাহের শ্বশান 

( “শুড়ুগাড়া' ) নিফর ছিল। এইগুলির জন্ত ব্যবহৃত ভূমির অংশ গ্রামের ব 
নগরের মোট জমি হইতে বাদ দিয়া করদ জন্ত্ির পরিমাণ ঠিক কর! হইত। “কর 
ব ট্যাক্স ধার্ধ করা হইত জমির উর্বরাশক্তি ও ফসল দেখিয়! | রাজার বিচাবালয় 

ছিল, গ্রামেও আদালত ছিল, কিন্তু প্রত্যেক জাতি ও বর্ণের পঞ্চায়েতের কাছে 
বিচার হইত বেশী। চোলদের শাসনব্বস্থা যে খুব সক্রিয় ও জীবস্ত ছিল দ্তাহার 



১১৮ ভারতজনের ইতিহাস 

কারণ গ্রাযাসমাজের স্বায়ন্শাসনের ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় শামকর] সাধারণত 

হন্তক্ষেপ করিতেন না| ইহ] অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমভারতের 

সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, গ্রামা সমাঙ্সে কোন কেন্দ্রীয় শাসকই কোন বাধার 

সুষ্টি করিতেন না। চোলবা এই ভারতীয় রীতিই মানিয়া চলিতেন, তবে 

তাহান্দের আমলে গ্রাম্য স্বায়ত্রশাসনের যে প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল তাহ! 

হইতে সমাজে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চরের প্রম/ণ পা এষা যায়। 

পাণ্ড রাজবংশ 

দক্ষিণভারতে মাছুরায় পাগ্য রাজবংশেব প্রতিষ্ঠ। হয়। ক্থন্দবপা গা ছিলেন 

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। পাগ্ডারা৪ নৌবিগ্ভায় বিশেষ পটু ছিলেন এবং 

জাহাজ নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 

ক্ষিণভারতের সংস্কৃতি 

পল্পবযুগে দক্ষিণভাবতের আধীকরণ ৪ ( /১:58171580100. ) সম্পূর্ণ হয এবং 
স্কৃত ভাষার চর্চা দক্ষিণে সবত্র বিপুল উৎসাহে আরস্ হয়। সংস্কৃত উত্তর- 

ভারতের মতো দক্ষিণের ও রাঙ্গভাষ1 ও পণ্তিতের ভাষ। হইয়া ওঠে । পানিকৃকব 

বলিয়াছেন £ [2 8০6 16 021) 12510177816]15 6 0151076000৪ 

[81501 01 0076 081198595 ৬25 02 £:680 ০2190:6 200) 1101) 096 

9210810105501012 01 00০ 9০৫00 85 9211 85002 11201817. 601010199 12 

€6 চাও: 7950 0:06.” পল্লব-বাজধানী কাঞ্চীপুরম দক্ষিণভাবতের 

এবং সেখান হইতে সমুদ্রপথে দূরপ্রাচো ভারতীয় উপনিবেশ, হিন্দু 
ত্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রসারের প্রধান কেন্দ্র হইয়া! ওঠে । 

দক্ষিণভারতের দেবালয়-স্থাপত্যের একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। ইহাকে 

ভ্রাবিড়রীতি ( 1018%1019 ৪0516 ) বলা হয়। উত্তরভারতের দেবালয়ের 

সহিত্ ইহার পার্থক্য দেখা মাত্রই নঙ্জবে পড়ে। দক্ষিণের দেবাগয়ের 'শিখর' 

পিরামিভাকৃতি ও স্তরবিন্তস্ত, তাহার উপর অর্ধগোলাকার আবরণ বা গম্থুজ। 
দেবালরের প্রথম যুগে হয়ত শুধু দেবালয় ছাড়া নংলগ্র আর কিছু থাকিত না। 

পরে প্রাচীরবেষ্টিত চতৃকষোণাকার বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে আরও বহু মন্দির, 
অলাবদ্ধ, ছলঘর ও আরাধন।-কক্ষসহু প্রধান দেবালয় নির্মাণ কর! হইয়াছে । এই 
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শিল্পরীতির বিকাশ হয় প্তম শতকে পল্লবধুগ হইত । মান্রাজের ৩৫ মাইল 

দক্ষিণে মামন্নপুরম বা মহাবলীপুরমের ধর্মরাজ-রথ, গণেশ-রথ প্রভৃতি সাতটি 
পাহাড়খোদ্দিত দেবালয় পল্পবরাজাদের মৃত্াপ্রয়ী স্থাপত্যকীতি। এই শিল্পনীতির 
বিকাশের পরবর্তী স্তর পল্পব-রাজধানীর টৈলাসনাথ, বৈকুষ্ঠ-পেরুমল, মুক্তেশ্বর 

প্রভৃতি বিখ্যাত দেবালয়ের গডনে লক্ষ্য করা যায়। ইহার পর চোল, 
বাজাদের পোষকতায় এই স্থাপতারীতির চরম বিকাশ হয় দেবালয় নির্মাণে। 

চালুক্য শিল্পরীতি 

উত্তর ও দক্ষিণভারতের মধাবর্তী দাক্ষিণাত্য অঞ্চল শিল্পরীতির দিক দিয়াও 

উত্তর-দক্ষিণ ব৷ আর্ধ-দ্রাবিডরীতির মধ্যবর্তী একটি রীতিব ব৷ স্টাইলের প্রবর্তক। 

দাক্ষিণাত্যের এই শিল্পরীতিকে ফাগুন “চালুকাবীতি” বলিয়াছেন। চালুকাদের 
রাজত্বকালে আইহোঁপ, বাদামি, পট্রদকল প্রন্ভৃতি স্কানে বড়বড বিষুঃমন্দির, 

শিবমন্দির নিমিত হইয়াছিল। আইহে।লে প্রায় ৭০টি দেবালয় আছে এবং 

এইজন্ ইহাকে বল। হয় ৭০ 0 66000169 দেবালয়-নগর | দেবালয়ের 

গরগুহের উপরে যে শিখর থাকে উত্তরভারতে তাহ। বস্কিমাকৃতি (০4751115682) 

অথব! 'ক্ল্যাট', এবং দক্ষিণভারতে চতুফষোণ পিরামিডারৃতি। 

ভক্তিসাহিত্যের বিকাশ 

পল্পবরাজার] সাহিত্যেবও গুণগ্রহী ছিলেন। রাজা মহেন্ত্রবর্মণ "মত্ত বিলাস 

প্রহমন' নামে একটি মামাজিক নাটক বচন! করেন । এঁতিহামিক কল্বস্বামী 

আয়েঙ্গার বলিয়াছেন যে, ভারবী ও দণ্ডী পল্পব-রাজসতা! অলংকৃত করিতেন। 

এই পল্পব-রাজসভা৷ হইতেই দক্ষিণভারতের ঘুগান্তকারী ধর্মসংস্কারআন্দোলনের ' 
উৎপত্তি হয়। এই আন্দোলন ভক্তির প্রশস্ত পথে বন্যার বেগে নামিয়! আসে 

এবং এক বিচিত্র ভক্তিনাহিত্যের বিকাশ হয়। পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের এই 

তক্তির বিপুল তরঙ্গোচ্ছাসে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়া যায়। দেবত! বিষ 
ছিলেন ভক্তির উৎস, কিন্তু দক্ষিণভারতে শিবও তাহার উৎন হুইলেন। 

শিবের গম্ভীর রুত্রমৃতি তক্তিরসে নবরূপ ধারণ করিল। বিষুতক্ত বৈষ্ণব 
আলওয়ারদ্ধের মতো শিবশক্কি শৈব নায়নারয্লা ভক্তির গান গাহিয়া, 
জনসমাজে প্রেম ও ভক্তির আদর্শ গ্রচার করিয়া! কেবল দক্ষিণভারত নহে, সমগ্র 
ভারত মাতাইয়! তুলিলেন। 



১২০ ভারতজনের ইতিহাস 

পল্পবমুগে দক্ষিণভারতের আধাঁকরণও (45870158007 ) সম্পূর্ণ হয় এবং 

সংস্কৃত ভাষার চর্চা দক্ষিণে সর্বত্র বিপুল উৎসাহে আরম্ভ হয়। সংস্কৃত উত্তর- 

ভারতের মতো! দক্ষিণেরও বাজভাষ! ও পর্ডিতের ভাষা! হইয়া ওঠে । পল্পব- 

রাজধানী কার্ষীপুরম দক্ষিণভারতে এবং সেখান হইতে সদুত্রপথে দূরপ্রাচো 
ভারতীয় উপনিবেশে, হিন্দু ব্রাঙ্গণা-সস্কৃতির প্রসারের প্রধান কেন্দ্র 

হইয়। ওঠে । 

চোলদের শিল্পকী্তি 

চোলর! দেবালয়স্থাপত্যে পল্পবদের শিল্পরীতি গ্রহণ করিয়! তাহারই সম্বদ্ধি- 

সাধন করিয়াছিলেন । বিজয়ালয়েব কালে চোলরাজোর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 

পুরুধানুক্রমে তাহারা সমগ্র চোলরাজা জুডিয়া অসীম উৎসাহে পাথবের দেবালয় 
নির্মাণে সাহাষ্য করিয়াছেন। কিন্ত দশম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত খুব বড মন্দির 
তাহার! নিমাণ করান নাই। তাষ্রোর ও গঙ্গইকো গু-চোলপুরমের দুইটি বুহৎ 

মন্দিব চোল স্থাপতা ও ভাক্বর্ষেব শ্রেষ্ঠ ও স্পবিণত নিদ্শন। ইহার মধ্যে 

তাঞ্জোরের শিবমন্দির একটি বিদ্বয়কর কীতি। 
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একান্ধশ অধ্যায় 

পাল ও সেনরাজবংশ 

শশাস্কের মৃত্তাব পর উত্তণ ও দক্ষিণভারতের গৌড-বঙ্গলোভী রাজাদের 
উপত্রবে বঙ্গজনেবা অতিষ্ঠ হইয়! ওঠে। শশাঙ্কেব মতো! শক্তিমান কোন 

রাজপুকষ বালদণ্ড ধাবণ কবিতে পারেন নাই বলিযা উত্তরের প্র্জর-প্রতিহার 

রাজপুত ও দাক্ষিণাত্যের বাষ্ট্রকট-বাজপুত বাজাবা বাংলাদেশে বারংবার 

অভিযান কবিযা অরাজকতাব কটি করেন। সুযোগ বুঝিয়। দক্ষিণের প্রবল- 

পরাক্রান্ত চালুকা ও চোল বালাধা৪ হানা দিতে থাকেন। গৌডবক্ষেব 
বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত-সাজার। তখন আম্মপ্রাধান্ত প্রতিঠার বিবাদে বাস্ত 

ছিলেন, জাতীয় সংকটেব মামনে এবাবদ্ধ হইযা কখিয়। দাডাইতে পাবেন 

নাউ । বাংল। দেশেব এই অরাজক তাকে 'মাধন্ন্তায়' বলা হইয়াছে । বড 

মাছ ছোট মাছকে নিবিচারে খাইযা ফেলে, ইহাই জলাশয়ে ম্ম্য-রাজোর 

স্যায়বিচার। এতবড অন্তায় ও অবিচাগ আর হইতে পারে না, অথচ মত্ম্যদের 

কছে ইহাই ন্তাষ ও স্বাতাবিক। তাই দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার 

সমাজে দেখা দিলে তাহাকে 'মাহশ্ন্তায়* বলা হয়। বাংলাদেশে এই ধরনের 

অবাঙজকতা সপ্তম গ্রীষ্টান্ে দেখা দিয়াছিল। পালবাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর 

এই অরাজকতার অবসান হয়। 

পালরাজাদের পরিচয় 

অষ্টম খ্রীষ্টান্বের প্রথমে কোনসময় প্রথম পালবাজা গোপাল প্রজাদের 

সাহায্যে রাজা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহাকে 'বঙ্গপতি' ও 'গোঁড়েস্বর' 

বলা হুইয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামস্তরাজাদের দমন করিয়া 

তিনি বঙ্গপতি হইয়াছিলেন। 
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১২২ ভারতজনের ইতিহাস 

রাজ। ধর্মপাল 

৭৫২ হইতে ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে কোনসময় গোপালের পুত্র ধর্পাল 

রাজা হইয়াছিলেন। পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজ! ধর্মপাল প্রায় ৩২ বছর 
রাজহ কুপিয়া সমগ্র উত্তরভারতে বাংলাদেশের রাষ্ত্রীয় মধাদা প্রতিষ্ঠা 

করিযাছিলেন এবং প্রাচীন পাটপিপুত্রের লুগ্তগৌরব পুনরুদ্ধাব করিয়াছিলেন। 
তিব্বতদেশীয় এতিহাসিক লামা তারনাথ (নাম “তার।নাথ নহে ) তাহার 

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসপ্রন্থে, সন্ধ্যাকবৰ নন্দীর “রামচরিত' গ্রন্থে এবং ঘনরাম 

ধর্মমঙ্গল কাব্যে পালরাজবংশ ও ধর্মপালেব কথা বলিয়াছেন। ঘনরামের 

'ধর্মমঙ্গলে' আছে-- 

ধাম়িক ধবণীতলে ধর্প।ল রাজা । 

প্রিষ়পুত্র প্রায় পালে পৃখিবীব প্রজা ॥ 

ধর্পালের কার্ধকলাপ বিচার কবিলে মনে হয় যে ভারতের রাজনীতিক 
ভাবকেন্দ্র পুনরায় তিনি মৌর্য ও গ্তপ্তধংশেব কর্মকেন্ত্র পূর্বভারতে স্থানাস্তরিত 

কবিতে চাহিয়াছিলেন। কনৌঙ্গ জয় করিয়া তিনি চক্রামুধকে শাসনভার 

দিয়াছিলেন। মুঙ্গের-তামশাসনে দেখা যাষ যে উত্তরে হিমালয় অঞ্চল হইতে 

দক্ষিণে গোকর্ণ ও পুবধিকে গঙ্গাসাগরসংগম পর্যস্ত বিস্তৃত রাজ্য তিনি জয় 

করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরে গাঙ্গেয় উপতাকার অধিকার তিনি বেশীর্দিন রক্ষা 

করিতে পারেন নাই । ৭৯৪ হইতে ৮৩৯ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে কোনসময় ধর্মপালের 

মৃতা ছয় বলিযা অনুমান কর] হয। 

ন্লাজ দেবপাল 

ধর্মপালের মৃত্যুর পব তাহার পুত্র দেবপাল রাজ! হন। পিতার পদাঙ্ক 

অন্মরণ করিয়া তিনি উত্তরের গুর্জর-প্রতিহার এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রকট ও 
অন্ান্ত ব্লাজবংশের সহিত রাজ্য-গ্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ ছন। তাহার 

সৈন্তবাছিনী উড়িস্তা ও আসাম জয় করিয়াছিল এবং উত্তরে হূনদের 

আক্রমণও গ্রতিবোধ করিয়াছিল। রাজগ্রশস্তিতে তাহার সভাকবি তাহাকে 

হিমালয় হইতে কন্তাকুমারিক! পরস্ত বিজয়ের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন । 
প্রথম-বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজাপাল, ছ্বিতীয়-গোপাল ও ছিতীয় 

বিগ্রহপাল নবম শতকের মাঝামাঝি হইতে প্রায় দশম শতকের শেষ পর্যন্ত 



বাংলার পাল ও সেনরাজবংশ ১২৩ 

রাজত্ব করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে মহীপালের রাজত্বের 

প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের একটি লিপিতে তাঁহাকে 'গৌডাধিপতি? 

বল! হইয়াছে । মহীপালেপ পরে তাহার পুত্র নয়পাল ও পৌন্র তৃতীয়-বিগ্রহ- 

পাল রাজত্ব করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল ভীরু ও 

সন্দিগ্চচিত্ত রাজা ছিলেন। পালবাজবংশেব উত্তবাধিকাব বহনেব যোগ্যতা * 

তাহাব ছিল কি ন! সন্দেহ । 

এই সময বরেন্ত্রকমির (উত্তরবঙ্গে ) কৈবর্তজাতির দলপতি দ্িব্ব বা 

দিব্বোক প।লবাজাদের অধীন অন্যতম সামন্ত বা আঞ্চলিক শাসক ছিলেন। 

দ্বিতীয় মহীপালের কাপুরুষত! ও ভ্রাতিবিরোধের স্থুযোগ লইয়া তিনি বদেন্ধর- 

ভূমিতে বিদ্রোহ কবিয়া স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হন। ইহাকেই “কৈবর্ত- 

বিদ্রোহ বলা হয়। দ্বিতীয়-মহীপাল চই ভাইকে কারাবন্দী করিয়া কিছু 
সৈন্তসামস্থ লইয়। কৈবর্তবিজ্রোহ দমন কহিতে গিয়। যুদ্ধে নিহত হন। 

রামপাল ও কৈবর্তবিজ্বোহ 

এইসময় দ্বিতীয়-মহীপালের ছোটভাই রামপাল পালরাজ্য রক্ষা করার 

শেষ চেষ্টা করেন। তাহার অন্য ভাই স্থরপালও কিছুদিন রাজ হইয়াছিলেন 

বটে, কিন্তু রামপালই শেষে বাজদড দরচমুষ্টিতে ধারণ করেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর 

বিখ্যাত 'পামচরিত কাব্যে কৈধর্তবিপ্রোহ দমনের উদ্দেশ্টে বামপালের 

যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করা হইয়াছে । “রামচরিতে” দিবব নাম “দিব্বোক* আছে।' 

বরেন্ত্রের দক্ষিণপশ্চিমাংশে কোন স্থানে কৈবর্তরাজের সৈম্তদের সহিত রামপালের 

যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্তরাজ ভীম জীবিতাবস্থায় বন্দী হইয়াছিলেন। ভীম 
ও তাহার সেনানায়ক হরি যুদ্ধান্তে নিহত হুন। রামপাল কৈবর্তসেনাদের 

নিজ সৈন্তদলে নিযুক্ত করেন এবং উত্তরবঙ্গ বিজয়ের পর গঙ্গা ও করতোয়ার 

মধো 'রামাবতী” নামে নূতন নগর নির্মাণ করেন। এই নগরে জগদ্দল- 
মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। রামাবতী পালরাজাদের শেষ রাজধানী । যোডশ 

শতাব্দীতেও রামাবভী নগরের অস্তিত্ব ছিল, কারণ আবুল ফজল 'আইন-ই- 
আকবরী'তে 'রমৌতি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। 



১২৪ ভারতজনের ইতিহাস 

রামাবতী স্থাপন করিয়া রামপাল উৎকল ও কলিঙ্গ জয় করেন এবং 

উৎকলরাজ্য নাগবংশীয় রাজাদেব প্রতার্পণ করেন। রামপালের জনৈক সামস্ত 

কামরূপ জয় করেন এবং পূর্ববঙ্গের বর্মণবংশীয় ভোজবর্মা অথবা তাহার 

পুত রামপালের কাছে নতি স্বীকার কবেন। রামপালের পর তীহার পুত্র 

রাঙ্গাপাল ও মদনপাল রাজ! হন বটে, কিন্ধ বাংলাদেশে এই সময় কর্ণাট- 

প্রদেশের মেনবাজবংশীয়দের পদধ্বনি শে(ন! যায়। পাঁলরাজাবা বিদায় নেন, 

মেনবংশীয় রাজার! বাংলাব রাষ্ট্রমঞ্চে প্রবেশ কবেন। 

পালরাজাদের সাংস্কতিক-দান 

পালবাজাব। অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে যে-সময বাংল।দেশেব বাজনিংহ।সনে প্রতিষিত 

হন তখন ব্রাক্ষণাধর্মের পুনবন্কাখানেব ফলে উত্তব ও দক্ষিণভাবত হইতে 

বৌদ্ধধর্ম প্রা লোপ পাইতে বলিযাছিল। পালবাজবংশেব পোষকতাষ 

বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে ও পূর্বভাবতে নবজীবন লাভ কনিয়! বিচির পথে বিচিত্র 
বেশে প্রসারিত হয এব" ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধকেন্দ্রেও নৃতন প্রাণনধ্ার কবে। 

পালরাজ দেবপাল স্থবর্ণদবীপের শৈলেন্্বাজকে নালন্দা বৌদ্ববিহার 
নির্মাণ ও'শ্রমণ-পালনেব জন্য পাচখানি গ্রামদান কবিয়াছিলেন, একথ মুঙ্গের 

তাত্রশাসন হইতে জানা যায়। নালন্দার কাছে উদ্দগুপুর-মহাবিহার পাল- 

রাজত্বকালে স্থাপিত হয়। এই বিহারটি প্রধানত মহাষান বৌদ্ধধর্মের অন্ধু- 
শীলনকেন্দ্র হইয়া ওঠে। প্রসিদ্ধ আচার্য শীলরক্ষিত ছিলেন এখানকার অধ্যক্ষ। 
দ্বীপন্ধর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে শিক্ষালাভ করেন। 

বিভ্রমগীল বিবার স্থাপিত হয় মগধে ধর্মপালের রাজত্বকালে । প্রায় 
তিন হাজার ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এই বিহারে। ১১৪ জন আচার্ধ 

বিভিন্ন শানে শিক্ষা দিতেন । এখানে একটি বড় মন্দির এবং ১০৭টি ছোট 

ছোট মন্দির ছিল। নালন্দার মতো এই বিষ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে 

ছডাইয়! পড়িয়াছিল এবং তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষার্থী এখানে 

শিক্ষার জন্য আমিতেন। 

উদ্দগুপুর মহাবিহারে মহাচার্ধ লীলয়ক্ষিতের কাছে উনিশ বছর বয়সে 
দীপঙ্কর ( অতীশ ) দীক্ষা গ্রহণ করেন। শীঙগরক্ষিত তাহাকে “দীপঙ্কর শ্রীজান” 
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উপাধি দেন। বিক্রমশীল বিহারে তিনি “ভিক্ষু হইয়া আসেন। অল্পদিনের 

মধ্যেই তাহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছভাইয়া পডে। বিহারের অধাক্ষ 

তাহাকে স্ুবরণন্বীপে পাঠান এবং সেখানে দীপক্কর বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও সংস্কার 

করিয়! খ্যাতিলাভ কবেন। সেখান হইতে ফিরিয়। আসিষা তিনি বিক্রমশীল 

বিহারের অধ্যক্ষ হন। বিক্রমশীলের 'প্রভাব-গ্রতিপত্তি তখন অত্যধিক |. 

তাহার অধাক্ষ হওয়া কম সম্মানের কথা নহে। বাংলাদেশের পগম গৌরব 

ছিলেন দীপঙ্কর । 

এই সময় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে এবং আদিম ধর্মাচার, দৌতা- 

দানবপৃজ। ইত্যাদি প্রব্ল হইয়া ওঠে। তিব্বতে রাজা দীপক্ধরকে বহু 

লোকজন দিয়! সম্মানে তিব্বতে লইয়া] যান। যাইবার সময় দীপঙ্কব নেপালে 

বয়সতূক্ষেত্রে বাস করেন, সেখান হইতে ববফের পাহাড পার হইয়া তিববতে 

উপস্থিত হন। তখন তিনি অতিবুদ্ধ, বয়ন প্রায় ৭০ বছর। এই অমান্তমিক 

কষ্ট স্বীকাব করিয়াও ভিনি লৌদ্বধর্নের প্রতিষ্ঠা ও প্রচাবেব জন্ত ঘে তিববতে 

গিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহাব ধর্মপ্রবর্তনের অদমা উৎসাহেব পৰিচয় 

প।ওয়! যায়। তিব্বতীদের উপযোগী করিয়া তিনি মহাযানী বৌদ্ধধর্মের 

প্রচার কবেন তিব্বতে ৷ তিব্বতের বহু লোককে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন 
এবং তাহার পরে তিব্বতে নান। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তিব্বতে 

যে-সব বিহাবে তিনি বাম করিয়াছিলেন আজও তাহা তিব্বতীর্দের কাছে 

মহাপবিভ্র তীর্থ বলিয়া! গণ্য হই! থাকে। বৌদ্ধধর্মের সহিত দীপস্কবের 

নাম ওতপ্রোতভাবে জডাইয়! আছে তিব্বতে | 

চক্রপাণি 
চি 

পালরাজারা যেমন বৌদ্ধধর্মের, তেমনি ক্রাহ্গণ্যধর্মে ও অন্তান্ত শাস্ত্রের 

পোষকতা! করিতেন। চক্রপাণি আযূর্বেদশাস্ত্রেরে পণ্ডিত, পালরাজাদের 

উৎসাহে চিকিৎসাশান্ত্র প্রণয়নে ব্রতী হন। প্রদিদ্ধ আমুর্বেদাচার্য চরকের 

গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করিয়া চক্রপাণি খ্যাতিলাভ করেন। এই 

টাকাগ্রম্থের নাম “আযূর্বেদ-দীপিকা' বা রক-তাত্পর্য-দীপিকা' | স্থশ্রুতের 

একটি টীকাও তিনি রচনা করেন, নাম 'ভানুমতী'। ইহা ছাড়া তাহার 
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রচিত “শব্দচন্ত্রিকা' গ্রন্থে তেষজ গাছপালা্দির বিবরণ এবং 'ত্রব্যগুণ- 
সংগ্রহ' গ্রন্থে আহার্য ও পথ্যের গুণা্দির বিবরণ আছে। 

সপ্ধ্যাকরনন্দী 

রাজ। রামপাল প্রসঙ্ষে সন্ধাকরনন্দীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 

বিখাত 'র।মচরিত" কাব্য রচন। কণিয়া তিনি ইতিহধলে অমর হইয়া 

আছেন। প্রধানত পাপরাজা বামপালের কৈবতবিদ্রোহ দমন ও 

দেশজয়ের কীতি অবলম্বনে 'রামচরিত” কাবা বচিত। কিন্তু কাব্যটি এমন 
অভিনব ও উদ্ভট প্ীতিতে বচিত যে প্রত্যেক ক্পোকের অর্থ ছুইরকমের 

হয়_-একটি অর্থে রামায়ণের শ্রীরামচন্জ্রের অভিযান বোঝায়, অন্য অর্থে 

পালরাজ রামপালকে ধোঝাক়। প্রাচীন সংস্কত-কবির। কাব্যরচনায় এই 

রকম রীতি আয়ত্ত করিতে পারিলে স্থধীসমাজে ও জনসমাজে প্রতিষ্ঠা 

পাইতেন, কৃতী কবি বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। সন্ধ্যাকরনন্দী ছিলেন 

উত্তরবঙ্গবাধী এবং তাহার পিতা গ্রজাপতিনন্দী ছিলেন পালরাজা রামপালের 

'মহাসাদ্িবিগ্রহিক" | 

ধীমান ও বীতপাল 

ধীমান ও তাহার পুত্র বীতপ।ল পালষুগেব বিখ্যাত শিল্পী। লামা 

তারনাথ ( “তারানাথ নহে ) তীহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বরেন্ত্রতৃমির 

এই ঢুইজন বিখ্যাত শিল্পীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পালযুগে বৌদ্ধ ও 
ছিন্দু দেবদেবীর প্রস্তরমৃতি ও ধাতুমুতি অসংখা নিমিত হইয়াছিল। 

_ বিহার ও দেবালয়ও বছ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। কাঙ্গেই স্থপতি, ভাস্বর ও 

শিল্পীরা তাহাদের বিভিন্ন শিল্পবিদ্যা অনুশীলনের অপূর্ব স্থযোগ পাইয়াছিলেন 

পালযুগে। শিল্পকলার বিশ্বয়কর পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল। এই পুনরুজ্জীবনে 
শক্িধর শিল্পী ধীমান ও বীতপালের দান অসামাগ্ত। তাহারা এক নৃতন 
শিল্পরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্পরীতি ভারতের বাহিরে 

তিব্বতে, নেপালে ও ব্রন্মদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 

বৌন্ধতন্ত্রের বিকাশ ॥ বৌদ্ধধর্মের আদিকালে মৃতিপূজার প্রচলন ছিল 
না, নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধ নিজে ইছার বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের 



বাংলার পাল ও মেন রাজবংশ ১২৭ 

পরে ধীরে ধীরে তাহার মৃতিপৃজার প্রচলন হয়। মহাযানী বৌদ্ধরা! এই 
বুদ্ধমৃতিপূজ1 প্রবর্তন করেন। আরও কিছুকাল পরে হিন্দুধর্মের নানা 

দেবদেবীর মৃতিপূজার মতে! মহাধানী বৌদ্ধরাও দ্বেন্দেবীর পৃজ। আরম্ত 
করেন। নুদ্ধ ছাডাও অসংখ্য দেবদেবীর পূজায় তাহারা প্রবৃত্ত হন। 

পালযুগে মহাধানী বৌদ্ধধর্ম ক্রমে বৌদ্ধতন্ত্ররে আচার-অ্ষ্ঠানে বিলীন 
হইয়া যায়। নূতন নুতন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মুতিপূজা আরস্ত হইল। 
প্রত্যেক দেবদেবীর মন্ত্র ও সাধনরূপ রচিত হয়। বৌদ্ধ মু্ডিশান্ত্র একখানি 

প্রধান তন্বগ্রস্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম “সাধনমানা'। এই সাধনমালায় 
৩১২টি সাধনায় বা মস্থ্ে অগণিত বৌদ্ধ দেবদেবীমূতির ধ্যান, পৃজাপদ্ধতি, 
মন্ত্র ইত্যাদির বর্ণনা আছে। ইহা ছাড] বিভ্রমশীল মহাবিহারের বিখ্যাত 

বাঙালী পঞ্চিত অভয়াকর গুপ্ত রচিত “নিষ্পন্নধোগাবলী” গ্রস্থে প্রায় ৬০০ বৌদ্ধ 
দেবদেবীর বিবরণ আছে। ইহ1 পালফুগের শেষে রচিত। লারনাথে, 

বিক্রমশীলায়, ওদস্তপুন্নীতে, বুদ্ধগয়ায়, পশ্চিমবঙ্গে, পর্ববঙ্গে, আসামে, উড়িস়ায় 

বৌদ্বতন্ত্রমতে অসংখা দেবদেবীব মৃতি তৈরী হুইয়াছিল। ইহার প্রধান কেন্ত্র 

ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম। 
ভারতের আদর্শ অন্তযায়ী অন্যান্য রাজাদের মতো! বাংলার পালরাজারাও 

বৌদ্ধধমের অন্গরাগী হইবাব জন্য ভিন্ন ধর্মের প্রতি কোন বিরূপ 'ষনোভাব 

পোষণ করিতেন ন1। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাহার] যথেষ্ট শ্রদ্ধ! ও 

অন্রাগ পোষণ করিতেন। পালরাজার! 'পরমসৌগত, বা বুদ্ধোপাসক 
হইলেও তাহাদের মন্ত্রীর! ছিলেন বিষু-উপাসক ব্রাহ্মণ । এই ব্রাক্ষণ মন্ত্রীরাই 
ছিলেন পালরাজ্োর প্রধান কর্ণধার । গর্গদেব, দর্তপাণি, সোমেশ্বর, কেদার- 

মিশ্র, ভট্ট গুরব-মিশ্র ইহারা পুরুষাহুক্রমে ধর্মপাল, দেবপাল, বিগ্রহপাল 
ও নারায়ণপালের যথাক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। ব্রাক্ষণদের তুমিদান করিতে, 

বৃত্তি দিতে, হিন্দু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করাইতে তাহাদের উৎসাহের 

অভাব ছিল না। এই কারণে বৌদ্ধধর্মান্রাগী হইয়াও হিন্দুপ্রধান বাংলাদেশে 
তাহার! লোকগ্রিয় রাজা হইয়াছিলেন। 

পাছাড়পুরের স্বৎফলক চিন্রাব্গী ॥ পাছাড়পুরের ( উত্তরবঙ্গে ) 
বৌদ্ধবিহার নিষিত হইয়াছিল গ্রীটটীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পালরাজ 
ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়। ইহার ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ত হইতে পুনরুদ্ধার করা 
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হইয়াছে। এই পুনরুদ্ধারের ইতিহাস প্রসঙ্গত একটু উল্লেখ করিতে হয়। 
আজ হইতে প্রায় ৪* বছর আগে দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকমার রায় ও 
স্কার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অর্থান্টকুল্যে এবং এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় ও ভাগ্ডারকরের যুক্ত তত্বাবধানে পাহাডপুরের খননকার্ধ আরম্ত হয়। 
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||| 

এই খননকার্ষের ফলে পালমুগে অযূণা এতিহািক সম্পদ আবিদ্কুত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে অসংখ্য প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মৃতি ও মুৎফলকোৎকীর্ণ চিত্রাবলী 
অন্যতম। এগুলি পালযুগের শিল্পোত্কর্ষের বিচিত্র নিশন। 

পাহাডপুরের মু্ফলকে উৎকীর্ণ বা পোডামাটির মৃক্তিগুলি (66725001693) 
সেকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি । সারিবদ্ধভাবে 
এই ফলকগুলি সাজাইযা রাখিলে উৎকীর্ণ মৃতি বা চিত্রগুলি দেখিয়। 
তখনকার সমাজেব ইতিহাস জানিতে কষ্ট হয় না। মৃৎশিল্পীরা জীবনের 
ধারাটিকে নানারপের ভিতর দিয়! মাটির ফলকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
বাংলার আদিবাসী নাবীপুরুষের রূপ, পশুপক্ষীর নান! নিদর্শন, গন্ধর্ব কিন্নরী 
অধমানব-অর্ধপপ্তর কাল্পনিক মৃতি, মা ও শিশু, ব্যাযামরত মন্সবীর, লাঠি-হাতে 
ছারপাল, কলসী-কাখে কুয়ার কাছে জলভরার জন্য নারী, গৃহি্ী নারী, . 
যোদ্ধা নারী ও পুরুষ, রখারোহী ধর, দীর্ঘতর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, 
লাঙল-কাধে রুষক, জেলে-জেলেনী, শিকারী ব্যাধ, নৃত্যসংগীতরতা নারী, 
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গীতবাছারত পুরুষ, ধামিক ব্রাহ্মণ, অস্থিচর্মমার দরিদ্র ভিক্ষুক--পরনে নেংট, 

কাধে লাঠির ছুইপ্রান্তে পুটলি-মোরগ ও ফাড়ের লড়াই--এরকম অজন্ 

চিত্র, বাংলার ও বাঙাঙ্গীর সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের টুকরোছৰি 
(কেবল রথারোহী যোদ্ধা ও মল্লবীর ছাড। ) আজও বাংলাদেশে দেখা যায়। 

দেবদেবীর মৃতিও আছে - ব্রহ্মা, বিষণ, গণেশ, শিব। শিবেব মৃতি বেশী।, 

বৌদ্ধতাস্ত্রিক দেবদেবীর মৃতি আছে-_বোধিসত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুগ্র, তারা । 

বিষয়বস্তব মতো রূপাষণেন ভঙ্গিও স্বচ্ছন্দ সরল সাবলীল ও বলিষ্ঠ। শিল্পীর 
হাতের সহিত যেন হদয়ও কাজ করিষাছে। 

সেনরাজবংশ 

গ্ষ্টায অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধাভাগ পধস্ত পালরাজার! 
বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। তাহাদের পতনের পব সেনবংশের রাজশক্তি 

প্রতিষ্ঠিত হয। সেনবাজার! দাক্ষিণাত্যের কনাটদেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, 

পরে ক্ষতিয়বৃত্তি অবলম্বন করেন। কোন্ সময় ও কেন তাহারা সুদুর 
কন্নাটদেশ হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন তাহ! নিশ্চিত জান যায় না। 

কেহ বলেন ঘে তাহারা পালরাজাদের অধীনে কাজকম করিতেন, ক্রমে 

স্থযোগ বুঝিয়া সিংহাসন দখল কিয়! জাকিয়া বসেন। আবার কেহ বলেন 

যে দাক্ষিণাত্য হইতে একাধিক রাজারা খন বাংলাদেশে যুদ্ধাভিখান করেন 

তখন সেনবংশের পূর্বপুরুষরা কেহ হয়ত বাংলাদেশে আমিয়াছিলেন। ছুইটি 

অনুমানই সতা হইবার সন্তাবন!। বিজয়সেনকেই বাংলাদেশে জেনরাজবংশের , 

প্রতিষ্ঠাতা বল! হযস। বর্তমানে এঁতিহামিকদের স্বীকৃত সেনরাজবংশের 

কালাহ্ুক্রম এই £ 

রাজা রাজ্যাভিষেক কাল € আনুমানিক ) 

বিজয়সেন ১১২৫ খ্রীষ্টান 

বল্লালসেন ১১৮ খ্রীষ্টাব্দ 

লক্ষ্মণসেন ১১৭৯ খ্র্াব্দ 

বিশ্বূপসেন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ 

কেশবন্েণ ১২২: গ্রীষ্টাব্ব 
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বল্লালজেল 
সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজ1বল্লালসেন। "কাহার রাজত্বকালে বাংলাদেশে হিন্দু 

্রাহ্গণ্যধর্ষের পুনররধান হ হয়। বল্লাল নিজে অবশ্ঠ শিব-উপাসক ছিলেন । 

পালরাজ্াদের আমলে যে হিম্ছু ব্রাহ্মণাধর্মের অবনতি হইয়াছিল তাহা নছে। 
। তবে বৌদ্ধধর্মের পোষকতার জন্য যে দেবদেবীবহুল বৌদ্ধতন্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল 
পালঘুগে, সেন-আমলে প্রত্যক্ষ পৌষকতার অভাবে তাহার প্রভাব দ্রুত 
কমিতে থাকে এবং হিন্দু তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধর্মের পুনরভবাখান হয়। 

বল্লালসেন শুধু কৃতী রাজ! নহেন, বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিত ছিলেন। আনন্দতট 

বিরচিত 'বল্লালচরিত' হইতে বল্লালসেন সম্দ্ধে অনেক বিষয় জান] ঘায়, 

কিন্তু তাহার ভিতর হইতে মিথ্যা বাদ দিয়া সত্য বাছিয়৷ লওয়া কঠিন। 
“দ্বাননাগর' ও “অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ বল্লালসেনের নিজের রচিত। 

বাংলাদেশে “কৌলীন্তপ্রথাব' অন্ততম প্রবর্তক বলিয়! বল্লালসেন খ্যাত। 

লব্মমণমেন 

বল্লালদেনের মৃত্যুর পর লম্ঘ্ণসেন বাজা হন। লক্ষণসেন রণনিপুণ 

ছিলেন। যখন তিনি যুবরাজ ছিলেন তখন কলিঙ্গ, কাশী ও কামরূপ অভিধান 

করিয়া তিনি গোড়রাজ্য বিস্তৃত করেন। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াই তাহাব 
জীবন কাটিয়াছে। পিতাব মতো তিনিও স্কবি ও বিদ্যোখসাহী ছিলেন। 

জয়দেব ও ধোয়ী 

সেনহাজাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতির লোক ছিলেন। 
লক্ষ্ণসেনের সতাসদমন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন বিখ্যাত কবি-_ 

উমাপতিধর, গোবর্ধন-আচাধ, জয়দেব-মিশ্র, শরণ ও ধোয়ীক বা ধোয়ী। 

উমাপতি বল্লালসেনেরও মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। রাজশাহী জেলার দেওপাড়া 

গ্রামের গ্রছথান্বেশ্বর শিবমঙ্গিরের গায়ে উৎকীর্ণ গ্রশস্তি উমাপতির রচনা । 

আচার্য গোবর্ধন বিখ্যাত সংস্কতকাব্য “আধসগ্তশতী" রচনা! করেন। জয়দেব-স্িশ্র 
ছিলেন ল্মণসেনের ববাঙ্গসভার কালিদাস। তাছার রচিত 'গীতগোবিন্দ' 
কাব্যের জন্তই ভারতের ইতিহাসে লক্ষমপমেন স্মরণীয় হইয়৷ আছেন । 

বাংলাদেশে রাধাকফের মিলনকাহছিনী বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং 
তাহা লইয়া গীত ও পদাবলী রচনান্নও বিল্লাম ছিল ন1। গীতগোবিনের 
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পদগুলিতে সেকালের পদ্দাবলী পূর্ণতালাভ করিয়াছে । এই পদাবলী হইতে 
বাংলা সাহিতোরও হুচন। হইয়াছে । 

কবি ধোয়ী ছিলেন জাতিতে তত্তবায়। কথিত আছে, সরম্বতীর বরে 

তিনি কবিত্বশক্তি অর্জন করেন। ধোয়ীর রচিত অনেক কবিতা পাওয়া 

গিয়াছে । তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা “পবনদূত' কাব্য। কালিদাসের “মেঘদুত' 
কাবোর অনুসরণে যতগ্চলি “দূতকাব্য' সেকালে লেখা হুইয়াচিল, 'পবনদূত' 

তাহার মধো শ্রেষ্ঠ । ধোয়ী ছিলেন লক্্ণসেনেব সতাকবি। মহারাজ! নিজে 

টাকে “কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতীক বা পুরস্কার স্বরূপ 

স্ব্ণাতরণমগ্ডিত হস্তিবযহ ও হেমদগুযুক্ত ছুইটি চামর উপহার দরিয়াছিলেন। 

বাংলায় মুসলমান অভিযান 
দেশের মধ্যে যখনই আস্মপ্রাধান্ত আম্মকলহ প্রবল হইয়াছে তখনই বড 

নড় রাজা ও রাজার পতন হইয়াছে, সমাদের এঁক্য, সংহতি ও শক্তি ধ্বংস 

হইয়াছে এবং বিদেশীর অভিযানের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 

আগের ইতিহামে আমর! দেখিয়াছি । লক্ষ্মণসেনের আমলেও তাহাই হইল। 

লক্ষ্ণমেন তখন অতিবৃদ্ধ। রাজ্োর মধ্যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা 

দিয়াছে। * চারিদিকে সামন্তরা নিজেদের 'অধীন রাজ্য দখল করিযা রাজকর্তৃত্ 
জাহির করিতে বাস্ত, রাজ্যেব মঙ্গলচিন্তা কাহারও মনে নাই । বৃদ্ধ লক্্ণসেন 

ঙ্গাতীরে জীব্নসায়ান্নে দেশের জীবনেও অমঙ্গলের লক্ষণ ফোখতে পাইলেন । 

এই মময় মুমলমানদের অভিযান আরম্ভ হইল বাংলাদেশে | 
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দ্বাদশ অধ্যায় 

বৃহণ্তর ভারত 

মধ্যএপিয়ায় ও দৃক্ষিণপূর্ব এসিয়ায় প্রাচীন ভারতের মভাতী ও সংস্কাতির 

বিস্তার ইতিহদের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কেবল পূধদিকে নহে পশ্চিম- 
দিকেও ভারতীয় সভাতার প্রসার হইয়াছিল। সাধারণত আমর] ভারত-সমূত্র 
পথে পৃৰদিকে ভারতসভ্যতাব প্রসারের কথা বলিয়! থাকি, কিন্তু প্রত “বৃহত্তর 

ভারতের, কথা বলিতে হইলে পশ্চিম সীমান্তপারের কথা বাদ দেওয়া যায় না। 

পৃৰ ও পশ্চিম দুই দিকেই বুহত্তব ভারতেব সীমান। 'প্রসাবিত হইয়াছিল। 

পশ্চিম ও মধ্যএসিয় 

সমাট অশোকের ধর্মপ্রচারকর। পশ্চিমে আ্যার্টিয়েেক ও আলেকজান্িয় 

পর্যস্ত যাত্রা করিয়াছিলেন জান] যায়, কিন্তু তাহাদের ধর্মযাত্রাগ ফলাফল কি 

হইয়াছিল সঠিক জানা! যায় না। তবে বিয়ার গ্রীক রাজারা এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্ত অঞ্চলের লোকেরা যে তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইযাছিল 

তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অঞ্চলের গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশী রাজাদের উপর 

বৌদ্ধ প্রভাব ঘে বথেষ্ট পড়িয্াছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
মধ্যএশিয়ায় ভারতসংস্কৃতিব ধারা বহন করিয়া লইয়া! যান কুষানরাজ। 

কনিফ, ছুবিফ ও বাহ্দেব। কনিষ মহাষান বৌদ্ধধর্মের পোষকতা করিতেন 
এবং ভারতের বাহিরে মধ্যএলিয়ায় তিনি ষে লাত্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন 

মেথানে ভারতের বৌদ্ধ আচার্ধরা বেশ বড বড় ধর্মকেন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই মধ্যএলিয়ার পথ দিয়! ভারতীয় শ্রমণরা চীনদেশ পর্যস্ত গিয়াছিলেন। 
ভাহাদের মধ্যে কুমারজীব প্রপিদ্ধ। এই কুমারজীব চীন ভাষায় অশ্বঘোষ 

নাগাজ্জণ ও বস্থবন্ধুর রচনাবলী অন্বাদ করিয়াছিলেন। মধ্যএসিয়ায় খোটান 

প্রভৃতি অঞ্চল ঘে গ্রধানত ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া! গিপ্নাছিল তাহা! এই বৌদ্ধ 
ছাচার্ধদের ধর্মযাত্রার ফলে। 

0947৮707928 811 1088850 091020151 2008620755 
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ভারভসমুদ্রপথে হক্ষিণ-পুর্ব এরসিয়ায বিস্তার 
উত্তপ-পশ্চিমের স্থলপথে বাহিরে যে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা 

প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক, কিন্তু সমূত্রপথে দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে ভারতের রাজ- 
নীতিক 'প্রভাবও প্রসাবিত হইয়াছিল। প্রণম খ্রীষ্টাব্দ হইতেই দেখ যায় থে 

আান্নাম, কোচিন-চীন 'ও অন্তান্ত দ্বীপে ছোট ছোট হিন্দুবাজা অথব! হিমু 

ভাবাপন্ন রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমাদের রামায়ণ মহাকাব্যে জাভা ও 

শ্বমার্ার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থতবাং প্রথম শ্রীষ্টান্দের অনেক আগেই থে 

এই অঞ্চলে ভাবতীয় হিন্দুসভ্যতার বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল তাহাতে কে।ন 

সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টজন্মে অনেক আগে হইতেই দক্ষিণভাবতেব সমুত্রকুলের 
বন্দরগুলির সহিত দক্ষিণপূৰ এনিয়ার এইসব দ্বীপের বাণিজাস্ত্রে যে ধোগাষোগ 

ছিল তাহার প্রমাণ পায়] গিয়াছে । কিন্ত প্রথম খ্রীষ্টান্ের আগে ভারতীয়দের 

এইসব ছ্বীপে যাত্রা করার কোন সঠিক খবর পাওয়া ঘায় না। ভারতীয়দের 
এইসব দ্বীপে যাত্রার ম্থলপথ ছিল মালম্েব ভিতর দিয়! এবং সমুদ্রপথ ছিল 

সিঙ্গ।পুর গ্রণালীর ভিতর দিয়] । 

“কথাসরিৎসাগর” রচিত হয় সাতবাহন রাজাদের যুগে । ইহার অনেক 
কাহিনীতে “কটাহম্বীপের' নাম পাওয়া ঘায়। এই কাহিনীগুলি অধিকাংশই 

প্রাচীনকালের সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্থৃতি বহন করিতেছে। স্মাত্র৷ জাভা 
বোণিও প্রভৃতি দ্বীপ এই বাণিজ্াস্থজ্রেই আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। আমাদের 

পুরাণে ঘে অগন্তা মুনিব গল্প আছে তাহা হইতে লমুত্রপারনে এই উপনিবেশ 
স্থাপনের পরিফার আভাম পাঁওয়] যায়। গল্পটি এই £ ২ 

দক্ষিপভারতের সমুদ্রকূলের অধিবাসীদের রাক্ষসর। প্রায়ই উপত্রব করিত।" 
এই রাক্ষলরা রাত্রিতে সমুদ্রপথে নৌকায় করিয়া আসিত এবং ভারতীয় 
উপকূলের লোকজন শেষ পর্যন্ত নিরূপায় হইয়! অগন্ত্য মুনির কাছে রাক্ষসদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। অগন্ত্য দেখিলেন যে রাক্ষসর! সমূত্রের তলায় বাম 

করে, কাজেই ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমূদ্রের জল শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তারপর উপকূলের ভারতীয় অধিবাসীদের পক্ষে রাক্ষমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্রা কর! 
সহদ্দ হুইয়! গেল। 

এই পৌরাণিক কাহিনীর তাৎপর্য গভীর স্বীপেন্ন অধিবামীদেরই এখানে 

“রাক্ষদ' বল! হইয়াছে । বলিবার কারণ হইল তখনও তাহার! ভারতীয়দের 



১৩৪ ভারতজনের ইতিহাস 

মতে! সভ্য হইতে পারে নাই ৷ আর্ধ ও হিন্দুযুগের প্রথমপর্বে ভারতের অনুন্নত 

অসভা আদিবাসীদেরও এইভাবে “রাক্ষস' ও “দস্থা” বল! হইত। অগস্ত্য মুনি 

আজও দক্ষিণভারতের সর্বজনপূজ্য দেবত1 এবং ভারতের বাহিরে ইন্দোনেসিয়! 
জাপান '্রভৃতি দেশেও অগন্তা মূনি আর।ধা দেবতা । অগন্তা হইলেন সেকালের 

সমৃদ্রধাআ। ও উপনিবিশের দেবতা। সমুদ্রম্াত্রার সহিত উত্তরভারত অপেক্ষা 
দক্ষিণভারতের সম্পর্ক বেশী। সেইজন্য দক্ষিণভারতে ও দৃক্ষিণপূর্ব এসিয়ার 

বৃহত্প্ন ভারতে অগন্ত্য মুনির লোকপ্রিয়ত৷ আজও প্রায অঙ্গন রহিয়াছে। 

কম্দুজ ও চম্পা! 

বর্তমান ইন্দোচীনের একটি অংশে ভারতীয়দের প্রতাবে প্রাচীনকালে দুইটি 

বিখ্যাত হিন্্রাজ্য গড়িয়া! উঠিয়াছিল--একটির নাম “কণ্বজ”, আর-একটির নাম 
চন্পা'। প্রাচীন চীন! দূলিপপত্রে লিখিত আছে যে কন্থুজরাজ্য ১৪২ খ্রীষ্টাব্দে 
স্থাপিত হইয়াছিল। হ্রীমার নামে একজন রাজাব একটি শিলালিপি হইতে ও 

ছ্িতীয় শতাব্দীতে কন্ুজের প্রতিষ্টাব প্রমাণ পাওয়া যায়। কন্ুজে হিন্দুসত্যতাব 

যে কতখানি প্রসার হইয়াছিল তাহ। বোনিওর একটি শিলালিপি হইতে জান। 

ধায়। এই লিপিতে বল! হইয়াছে যে বাজ! অশ্ববর্মণের পুত্র মূলবর্মণ ব্রাহ্মণদের 

উপদেশ অনুযায়ী বহুরকমের হিন্দু যাগযজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । বোশিওয় 

চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। স্থৃতরাং তাহার মধ্যবতী 

মালয়, 'নমাত্রা ও জাভাদ্বীপে তাহার আগেই ষে হিন্দুসভ্যতার বিস্তার ও 

তারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। দীর্ঘকাল 

'বর্মণবংশের রাজার! প্রবল গ্রতাপে কম্বজে রাজহ করেন । 

ইন্দোচীনের আর-একটি রাজ্যের নাম চম্পা । চম্পাতে৪ এক বর্ণবংশের 

রাজার! দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

ববনদধীপ বা জাত। 

প্রাচীন ববদ্ধীপ বা! জাভ। অঞ্চলে গ্রথম শতাব্দীর আগেই হিন্দরাজ্য গ্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল। ইহার 'ঘবদ্বীপ' নাষ অতি প্রাচীন । চীনা কাছিনী হইতে জান। 

যায় খে দেববর্শণ নামে যবদ্ধীপের এক হিন্দুরাজী ১৩২ খ্রীষ্টান চীনে দূত 



খৃহত্বর ভারত ১৩৫ 

পাঠাইয়াছিলেন। খ্রীহ্রীয় প্রথম, ছবিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ভ্বাডা বোনিও 

প্রভৃতি হিন্দুরাজোর শ্রীবৃদ্ধি অঙ্ষু্ন ছিল, তারপর ষ্ঠ শতাবীতে শ্রীবিজয় 
রাজোর প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালে তাহাদের ইতিহান বিশেষ কিছু জানা ঘায় না। 

এইসব দ্বীপের হিন্নুরাজ্য প্রবিঞ্জয় রাজ্যের অস্তভূক্তি হুইয়। যায়। তবে চীনা 
পর্টক ফাহিয়েন পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় ভারত ভ্রমণ করিয়া সমুদ্র, 

পথে চীনে ফিরিবার সময় পাচমাস জাভায় অবস্থান করেন এবং সেখানে 

ব্রাঙ্মণাধর্মের অখণ্ড গ্রতিপত্তি দেখিতে পান । 

প্রীবিজয়রাজ্য ও শৈলেজ্দবংশ 

্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের রাজার! ত্বীপময় হিন্ুরাজ্যগুলিতে 
একাধিপতা বিস্তার করেন। অষ্টম শতান্দীর মধ্যে মালয় জাভ৷ স্থুমাজ! 

বলি বোনিও প্রভৃতি দ্বীপরাজ্য শৈলেন্ত্র রাজাদের আয়ত্তে আসে। শ্রবিজয় 

সমাত্রায় অবস্থিত। তারতসমূত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শৈলেন্জ- 
রাজাদের সহিত দক্ষিণভারতের চোলরাজাদের বিরোধ ও নৌধুদ্ধ হইয়াছে। 
অবশেষে তাহার! চোলদের প্রতৃত্বই স্বীকার করিয়া! লইতে বাধ্য হইয়াছেন। 
শৈলেন্্রাজ! বালপুত্তরদদেব বাংলার পাঁলরাজ! দেবপালের অন্থমতিক্রমে নালন্দায় 

একটি বৌদ্ধম$ নির্মাণ করিয়াছিলেন । বাঙালী বৌদ্ধভিক্ষু কুমারঘোঁষ ছিলেন 
শৈলেন্্বংশের রাজ গুরু । 

ভারতসংস্কৃতির প্রসার 

দক্ষিণপূ এসিয়ার প্রাচীন হিন্দুরাজাগুলিতে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ, 
সংস্কৃতির বিশ্বয়কর বিষ্তার ও প্রকাশ হইয়াছিল। এইসব রাজ্যে ত্রান্ধণ্য- 

ধর্মেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। রাজকর্মে প্রধানত সংস্কৃত ভাষ! বাবহার কর! 

হইত এবং প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশান্ত্রের চর্চা হইত। 

কম্ুজের রাজা দ্বাদশ শতান্ধীতে কাঘ্োডিয়ায় একটি বিখ্যাত বিষ্কমন্দির নির্মাণ 
করেন। জাভার বিখ্যাত বোরোবুছুর মন্দির শৈলেন্দ্ররাজার] পাহাড়ের উপর 
নির্খাণ করেন । কেবল এসিয়ার নহে, সারা পৃথিবীর মধ্যে ইহ! একটি আম্চর্য 

শিল্পকীতি। রবীন্দ্রনাথ এই মন্দির দেখিয়া! “বোরোনুছুর' নামে তাহার বিখ্যাত 
কবিতা৷ লিখিম়্াছিলেন ৷ তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 
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“জাভাহীপে ববোনুদরে দেখে এলুম স্থবৃহৎ স্যপ পরিবেষ্টন করে শত শত 

ঘুতি খুদে তুলেছে নুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়, তার প্রত্যেকটিতেই আছে 

কারুনৈপুণোর উৎকর্ষ, '*-*"*একে বলে শিল্পের তপস্যা ।” 
বাহিরের উপনিবেশে ভারত এই শিল্পের তপশ্যা ও ধর্ষের তপস্য। 

।শিখাইয়াছে, কি কণিয়া অস্্বলে দেশ জয় করিয়া সাম্ত্রাজা বিস্তার করিছে 

হয় তাহা! শিখায় নাই। 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 

ইসলামের অভিযান 
যখন সম্াট হর্ষবধন উত্তবভারতে বাজত্ব কবিতেছিলেন, চীনা পরিব্রাঞ্জক 

হিউয়েন সাউ ভানতসম্স্কৃতির বৈচিত্রা সন্ধানে ভারতের বিভিন্ন স্বানে ভ্রমণ 

করিতেছিলেন, দক্ষিণভারতে চালুকা-পল্পব-পাণ্য রাজবংশ রাজ্যবিস্তারের 

প্রতিতবন্দ্িতায় অবতীর্ণ হই্যাছিলেন, তখন ভারতের বাহিরে আরব দেশের 

মরুভূমিতে ঝড বহিতেছিল। নৃতন এক ধমচেতন। অর্ধসভ্য অর্ধ-যাঁযাবর 

'মারববামীব মনে প্রবল আলোডন সৃষ্টি কবিতেছিল। সপ্তম শ্রীষ্টান্জের প্রথম 

পর্বের কথা। এই নৃতন ধর্মচেতনা ও ধর্মাদর্শের নাম ইললামধর্ম এবং ইহার 
প্রবর্তক হজরত মহম্ম্ষ । কেবল আরববাসীর ম।নসলেক আচ্ছন্ন কবিয়া 

যে এই ঝড উঠিয়ছিল তাহা নহে, ইউরোপ হইতে এশিয়ার প্রান্ত পর্যস্ত 

আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইয়! গিয়াছিল। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আরববাসীদের মহণ্মদ 

এক আল্লা বা ঈশ্বরের অধীনে, এক ইসপ্লামধর্ম-পাশে আবদ্ধ হইবার জন্ত আহ্বান 
করিয়াছিলেন । সেই "আহবানে আগবের মকুপ্রান্তরে এক নৃতন জীবনের সাড। 

জাগিয়াছিল এবং ৬৩২ শ্রীষ্টাব্দে মহুম্মদেব মৃতার পর তাহার প্রবল উচ্ছ্বসিত 

'তরঙ্গ আরবের ভৌগোলিক সীম] অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। হিন্দৃধর্ম বন গ্র/চীন, বৌদ্ধ-জৈনধর্মের প্রাচীনতা কম নহে, 
খ্রীষ্টধর্মেবও বয়ল তখন ৬০০ বছরের বেশি হুইয়াছে। কাজেই নবজাত 

ইসলাগধর্মের ছুবার প্রাণশক্তি, অস্ত সাময়িকভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 

ধর্মাহথরাগীদের বেশ বিত্রান্ত ও বিপধস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আধুনিককালে 
ঘেমন অর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক শক্তির আশয়ে রা্ট্রশক্তি অগ্রসর হয়, প্রাচীন ও 
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মধ্যযুগে তেমনি ধর্মের আশ্রয়ে রাষ্ট্রশক্তি অগ্রসর হইত। খ্রীষ্ধর্মের আশ্রয়ে 

হইয়াছিল, ইসলামধর্মের আশয়েও সপ্তম-মই্ম খ্রষ্টা্ৰ হইতে মৃললমান 
রাষ্ট্রশক্তির বিস্তার হইতেছিল। * 

আরবদের সিদ্ধুঅভিষান 
হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর ধাহার। ইসলামধ্মের ধারক হইলেন তাহাদের 

বল! হয় খলিফ|। এই খলিফাদেগ শাসনে ক্রমে একটি স্থসংহত মুসলমান 
রাজশক্কিব বিকাশ হইল এবং তাহ! আরবের বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইল । বিধর্মীদের 

বিরুদ্ধে জিগ্ছাদ ( ধর্মযুদ্ধ ) ঘোঁষণ| করা এবং তাহাদের ছলে-বলে-কৌশলে 
ধর্মাস্তরিত করা ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগে অন্যায় বলিয়া! গণ্য হইত 

না। সেইজন্য ইসলামের বিস্তারের পথ আরও স্থগম হইয়াছে এবং তাহার 

জন্য দুর্ধর্ধ শক্তি সঞ্চয় ও প্রয়োগ করিতে কোন বাধার'ও শ্যঙি হয় নাই। 

অল্লকালের মধ্যে তাই দেখা যায় যে মিশর পির! কার্থেজ আফ্রিক] স্পেন পর্যন্ত 

৭১০-১১ গ্রীষ্টান্দেব মধ দ্রতগতিতে ইসলামের কবলিত হয়। মধ্যএসিযাতেও 

ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হয়। অল্সাস ব৷ অক্ষুনদীর তীর পর্যস্ত দখল করিয়া 
খলিফার৷ তাহার অপর পারেও অগ্রসর হইতে উদ্যত হন। খলিফাধীন পারস্য- 

সাআরজোর শাসক হ|জ।জ মনেপ্রাণে সাম্রাজালোতী ছিলেন এবং বোখারা 

সমরকন্দ পর্যন্ত জয় করিয়া তিনি কাশগডে চীনাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। 
অতঃপর কানুল ও সিন্ধকুদেশেও অভিঘান আরম্ত হয়। 

পিংহলেব রাজ] কিছু মুল্যবান উপঢৌকন নাকি খলিফ] হাজাজের মনস্তপ্টির 

জন্ব পাঠ।ইয়াছিলেন, কিন্ধ তাহ! পথে সিম্ধুব দেবল অঞ্চলের জলদস্থার] লুট 

করিয়াছিল। অতএব দেবলের দস্থাদদের সায়েস্তা করা দরকার-_এই ছিল 

হাজানের প্রথম সিন্ধু অভিযানের অনুহাত। হাজাজের অনুরোধে খলিফা ও 
অন্তমতি দ্রিয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিমান ব্য হয়, দেবলের তথাকখিত 

দস্থাদের সায়েম্ত! কর! সম্ভব হয় না, সিষ্ধীদের প্রবল প্রতিরোধে আরব সেনাপতি 

পর্যন্ত নিহত হন। দ্বান্তিক হাজাজ এই পরাজয়ে অপমানিত হইয়া শিশ্ধীদের 

উপর নিদারুণ প্রতিশোধ লইবার জন্ত বন্ধপরিকর হন। এই সময্ন অষ্টম 

শতাব্দীর গোডায় শিচ্ধুদেশের রাজ! ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয় বাহির । হাজার 
নুতন সেনাবাহিনী গঠন করিয়া! গহল্জহ বিন কাশিম নামে স্থ্দক্ষ সেনাপতির 
অধীনে অভিযানের সংকল্প করেন। 
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মহম্মদ বিন্ কাশিমের এই অভিযানকে এঁতিহানিক ঈশ্বপীগ্রসাদ 1০08 04. 
(00০ 10100808068 ০0: 13130015” বলিয়াছেন । কাশিমের উচ্ছল যৌবন, বীরন্ক 

৪ পৌরুষ, অসাধারণ রণকুশলতা, বুদ্ধি ও দুরদুষ্টি ইত্যাদি গুণের সহিত আটের 
পবিহাসের মতো তাহার জীবনের করুণ পরিণতির কথ। মনে কবিলে বাস্তবিক 

ভাহাকে কোন রোমান্দের নায়কের মতো মনে হয়। বাছাই-কবা ৬০০০ বীর 

যোদ্ধা, আব ও ৬০০ সশস্ত্র উদ্াপ্োহী এবং তাহ।ণ সহিত ৩০** বক্তিয্নান 
উটের পিঠে মাল-বোঝাই করিয়া কাশিম ভারত অভিযানের জন্ গ্রস্তত 
হইলেন এবং ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বসস্তকালে দেবলে আলিয়। উপস্থিত হইলেন । 
দাহিন ও ভাহার 'ঠাকুর'র1 ( সিষ্ধী ব্রাহ্মণপ্রধানদের “ঠাকুর” বলিত ) বীরের 

মতো সর্বস্ব পণ করিয়! যুদ্ধ করেন । দাহিরের হাতীর হাওদায় আরনদেব একটি 

অগ্নিতীর বিধিয়া ম।গ্তন জলিয়া ওঠে, হাতী দৌডাইয] জলেব মধ্য ঝণপাইয়া 
পড়ে। চারিদিক হইতে দাহিবের উপর তীগ বধিত হয। তীরবিদ্ধ ও ধবা- 
শায়ী হইয়াও দ্াহির গা-ঝাড] দিয়! উঠিয়া আরবদের সহিত মন্্বীরের মতো 
লডাই করিতে থাকেন, কিন্ধ এক আরবসেনার তরবারিব আঘাতে ভাহার 

মাথ। মাটিতে লুটাইয়া! পড়ে । দাহিনেণ স্ত্রী বানীব।ঈ ও পুত্র জয়সিংহ রা ওয়াব- 
চর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

রানীবাঈ বিক্ষিপ্ত সৈন্তদের দলবদ্ধ কবিয়। আরবদের প্রতিবোধ করিব 

জন্য শেষসংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্ু সে-চেষ্টাও বার্থ হয়। মুলতান জয় 
করিয়া কাশিম যখন জয়োল্লাসে তাহার সেনাপতি আবু হাকিমকে কনৌজগ 
অভিানের আদেশ দিবেন তখন খলিফার কাছ হইতে হঠাৎ তাহার মুত্র 

পরোয়ানা আমিল। ঘটনাটি খুবই নাটকীয়, কিন্তু তাহার কারণটি আরও 

চমকপ্রদ । দাহিরের ছুই কন্যাকে বন্দী করিয়া! কাশিম খলিফার হারেমের জন্ত 
পাঠাইয়্াছিলেন, কিন্ত ঠাহার। খলিফার কাছে অভিযোগ করেন যে কাশিম 
তাহাদের ইজ্জত নষ্ট কিয়! তাহার কাছে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে খলিফ। 
ক্রুদ্ধ হুইয়| হুকুম দেন ঘেন কাচা গোচর্মে আপাদমস্তক মুড়িয়া মেল।ই করিয়া 
কাশিমকে তাহার কাছে অবিলম্বে পাঠানো হয়। 5 

গজনীর শাসকদের অভিযান 
নবম শতাব্দীর শেষদিকে নিম্কুদেশে আরবশামন লোপ পায় । আরবদেশে 

খলিফাদের পরিবর্তন হইতে থাকে । বিভিন্ন খলিফাবংশ নিজেদের অধঃপতন 
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রোধ করিতে পারেন ন।। আরবদের জাতীম্ন জীবনে ধর্মবিরোধ (শিলপা-সুঙ্লী 

সম্প্রদায়ের) ও নানারকমের বিশ্খলা1 দেখা দেয়। খালিফারাও বিলাস- 

নাতিচারে মন্ত হইয়| অন্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব অবহেলা করিতে আরম্ভ করেন। 

পারসী, তুকণ, কুর্ণ, আরব ও অন্যান্য শামকরা খলিফাদের দৌর্বলোর স্থযঘোগ 
লইয়া স্বাধীন বাজা স্থাপনে উদ্ষে!গী হন। ইহাদের মধ্যে তুর্কারা খুব প্রবল হইয়া 
ওঠে। তাহার] গজনীতে ৯৬২-৬৩ স্রীষ্টান্দে একটি স্বাধীন রাজা স্থাপন করে। 

আলগ্তগীন ইহার 'প্রতিষ্ঠ।তা, সবুক্তগীন তাহার ক্টীতদান। গজনীর এই ক্ষুত্র 

রাজ্যটি সনুক্গীনের নেতৃত্বে বুহৎ সমছ্িশাশী রাজো পরিণত হয়। সবুক্রগীনের 

পুত সুলতান মামু! 

সুলতান নামুদ্ধ (৯৯৭-১০৩০ ) 

সনুক্গীনের মৃতাব পব তাহার স্ুযোগা পুত্র স্থলতান মামুদ গজনীর 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হছন। পিতাকে বাজ] জয়পালের সহিত সন্ধি কবিতে তিনিই 
নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং আরও দ্বিগুণ উৎসাহে হিন্দুস্থান অভিযান ও 

লুঠতরাজ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । ১০০০-১০২৬ শ্রীষ্টান্দের মধ্যে, অর্থাৎ 
২৬ বছর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে স্থলতান ম।মুদ ১৭-বার ভাবতে অভিষাঁন করেন। 

শাহীরাজ। জয়পালের সহিত তাহার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় পেশোয়ারে । ' জয়পাল 

অগ্নিচিতায় আম্মোৎসর্গ করেন, আত্মসম্মান রক্ষাব জন্য । তাহার পুত্র আনন্দ- 

পালের সহিত মামুদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আনন্দপালও উত্তরভারতের হিন্দু- 

রাজাদের সংঘবদ্ধ করিয়া মামুদের অভিযান প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া 

বার্থহন। সাফলো উৎসাহিত হইয়া মামুদ নগরকোট (কাংড়া, পাঞ্জাবের 

কাংড়া জেলায় ) দুর্গ আক্রমণ করিয়! লুট করেন। থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা, 
বুন্দাবন সবত্র ঘরবাড়ি, দেবালয় ধ্বংস করিয়।ও তাহার তৃপ্তি হয় না। এদিকে 

কনৌজের পরিহার-রাঞঙ্জ রাজাপাল বিন! প্রতিরোধে আত্মসমর্পন করিয়া 

জাতীয় সম্মান জলাঞ্জলি দেন। কিন্তু কলিঞচরের ডান্দেক্স-রাজ চাদগ্সায় 

কনৌজের এই কলঙ্কের প্রতিশোধ লইলেন। তাহার পুত্র বিষ্তাধর গোয়ালিয়র- 
রাজের সহযোগিতায় রাজ্যপালকে যুদ্ধে হত্যা করেন। তীবেদার কনৌজ- 

রাজের এই পরিণতিতে মামুদ ক্ষেপিয় গিয়া চান্দে্রাজা আক্রমণ করেন। 

কিন্ত কাথিয়াওয়াড়ের বিখ্যাত সোদলাখ অন্ধির আক্রমণ ও লুষ্ঠন 
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(১০২৫ শ্রীষ্টান্দে ) মামুদের নিকৃষ্ট অপকীতি বলিয়া ইতিহাসে নিন্দিত হইয়াছে । 
মন্দিরের ভিতরে কত যে মণিমুক্তা ও সোনাব জিনিস ছিল তাহার হিসাব 
নাই। রাজপুত রাজাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল এই মন্দির । তাহার] সকলে 

মিলিত হইয়া মন্দির বক্ষ! করিবার চেষ্টা করেন। গুজরাটের বাজ! ভীমদেব 

প্রতিরোধ-সংগ্রামে অগ্রণী হন। প্রায় €০০* হিন্দু যোদ্ধা! এই মন্দির রক্ষার জন্য 

প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্ত মন্দির রক্ষা! সম্ভব হয় নাই। মামুদ মন্দিরের ভিতবে 

প্রবেশ করিযা সব ধবংস করিবার আদেশ দেন। সোমনাথ লুট কিয়! গজনী 

ফিপ্সিবার পথে রাজপুত রাজার] তাহাব পথ রোধ কবিয়া প্রতিশোধ লইবাব 

সংকল্প করিয়াছিলেন । পরামর-রাজ ভেজদেব ছিলেন তাহ।দের 'ন্ভতম। 

মামুদ এই গ্রতিবোধেধ ভয়ে অন্য পথে মরুভূমির ভিতর দিয়! গজনী ফিন্দিয়। 

গিয়া ছিলেন (১০২৬ স্ত্রীষ্টাব্দে) । তাহার পবেও আবার জাঠদেখ বিকছ্ধে তিনি 

অভিযান কপেন। 

মোট সতেববাধ ভাবত-অভিষ।ন তাহাব শেষ হয় ভাবিবিশ বছরে । ১০৩০ 

্রষ্টান্দে ৬০ বছর বসে ঘখন তাহার মৃত্যু হয় তখন বোখার! সমরকণ হইতে 

গুজণাট ও কনৌজ পযন্ত তাহার সাম্রজা বিস্তৃত এবং আফগানিস্তান, 
থোধাসান, তাবরিস্ত(ণ, সিস্থ।ন, কাশ্মীর ও উত্তধ-পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ 

তাভাব অধিকারভূক্ত। টি 

অল্-বিরূপীর ভারত-বিবরণ 
৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্-বিবণী খিবাতে জন্মগ্রহণ করেন। মানুদ থিব] জয় করিয়া 

বিন্ধণীকে বন্দী করিয়। গজ.নীতে লইয়া আমেন। মামুদেরই সহযাত্রী হইয়। 

বিষ্নণী ভারতবর্ষে আসেন। তাহার পাগ্ডিত্য পর্যবেক্ষণশক্তি ও উদারতার জন্তু 

তিনি থে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন তাহা। সেকালের অমুগগ্য এতিহামিক সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। 

হিন্দু শাস্ববিষ্ঠার প্রতি বিরূণীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের 

সহিত দর্শন ও অন্তান্ত শাস্ত্ের নানাদিক লইয়া আলোচন। কবিয়াছেন। প্ররকত 

বিস্োৎসাছীর অঙ্গুসদ্ধিৎস! তাহার এত গভীর ছিল ষে কোন ধর্মীয় গৌর্টামি 

তাহার কোন বিষয় জানিবার ও বুঝিবার পথে অন্তরায়.হয় নাই। শুধু তাহাই 

নছে, সত্য কথ বলিবার যে সংসাহস তাহার ছিল তাহ্' আধুনিক কালেও 
শ্রদ্ধার যোগ । হুবতান মামুদ্েত্র ভারত-অভিষানের জনিষ্টকর ফলাফল 
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সম্বন্ধে ম্পষ্টোক্তি করিতে তিনি ভয় পান নাই, যদিও মামূদ তাহার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন : পমামৃদের অভিযানের ফলে ভারতের উন্নতি 

ও সমবদ্ধির সম্ভাবন! বহুকালের জন্য পিছাইয়৷ গিয়াছে । তাহার রণকুশলতা 

হিন্দুজ্মীবনকে ধূলিকণার মতে। বিক্ষিপ্ত ও ছত্রতক্ষ করিয়াছে। হিন্দুসভ্যতার 

নিদর্শনও বহু ধূলিসাৎ হইয়াছে ।” 

ভারতের রাজনীতিক অবস্থ! সন্বদ্ধে বিরূণী বলিয়াছেন ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 

উহ বিভক্ত ছিল। এই সব রাজ্যের মধ্যে মদভাব বিশেষ ছিল না, বিরোধ 

প্রায় লাগিয়াই থাকিত। কাশ্ীর, মিন্ধু, মালব, কনৌজ প্রভৃতি রাজা 
ইহাদের মধ্যে প্রধান । 

ভারতীয় হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম-বাবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু জাতি ও বর্ণে 

সম/জ বিভক্র। বাল্যবিব।হের প্রচলন বেশী, এবং স্বামীর খ্বৃত্যু হইলে স্ত্রীকে 

কঠোর বৈধব্য-জীবন যাপন করিতে হয়। স্বামীর মুত হইলে স্ত্রীর সহমরণের 

বা! মতীদাহ প্রথার প্রচলন আছে। বিধবাদের পুনবিবাহু নিষিদ্ধ । পুত্রকন্তার 

বিবাহের বাবস্থা পিতামাতা করিলেও দানধ্যান বা যৌতুক বলিয়া কিছু দেওয়া 
হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীকে কিছু দান কবেন, তাহ! '্্রীধন” বা স্ত্রীর সম্পত্তি 

বলিয়! গণ্য হয়। হিন্দুরা পৌত্তলিক'তায় বিশ্বাসী, তাহার] বহু দেবদেবীর 

পুূজ। করেন, কিন্তু ইহ! সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। 

বিদ্বান ও শিক্ষিত হিন্দুরা এক-ঈশ্বরে বিশ্বামী। দেবদেবীর মুতি-পূজার 
আধিক্যের জন্ত ভারতবর্ষে বু দেবালয় আছে। 

স্যায়বিচার সম্বন্ধে বিরূণী লিখিয়াছেন যে অভিযোগ লিখিতভাবে বা মুখে 

পেশ করা হয়, তারপর সাক্ষীদের বিবৃতি বিচার করিয়! অপরাধের গুরুত্ব 

অনুসারে দণ্ড দেওয়া! হয়। ফৌজদারী দগ্ডবিধি মোটেই কঠোর নহে, হিন্দুদেব 

দণ্তনীতি ্রীষ্টানদের মতে মানবিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম ও অধর্ম, 
স্তায় ও অন্তায়, পাপ ও পুণ্য-_এই ছুইয়ের মানদণ্ডে সমস্ত সামাজিক আচরণ 

বিচার করা হয়, এবং বল হয় যে ধর্মাচরণই হিন্মুজীবনের আমর্শ। তবে 

আইনের চোখে মা্গষকে বা! বাক্তিকে সমান মর্ধাদা দেওয়া হয় না। যেমন 
ব্রাহ্মণর| যত গুরুতর অপরাধই করুন, প্রাণদণ্ড তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজা নছে। 
এমন কি ব্রাহ্মণরা খুন করিলেও তাহাদের গ্রাণদণ্ড হয় না, উপবাস প্রার্থন! 
ইত্যাদি কহিয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অপহৃত ও লুন্টিত হুব্যের মুল্য 
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অনুযায়ী চুরি-ডাকাতির জন্য শান্তি দেওয়! হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
বিরুত করিয়া দিবার বিধানও আছে। রাজ! তৃমির উৎপন্ন ফসলের বষ্ঠাংশ 

গ্রহণ করেন, অম্িক কারিগর ও বণিকরা আয়কর দিয়া থাকেন। কেবল 

ব্রাহ্মণদের কোন ট্যাক্স” বা কর" দিতে হয় ন]। 

একাদশ শতাব্দীর গোড়ায়, গজ.নীন তুকাঁদের ভারত-অভিযানের সময়, 
'অল্বিন্বনী ভারতের ঘে চিত্র আকিয়াছেন তাহাতে রাজনীতিক্ষেত&রে অকল্যাণ- 
সচক যে অন্তবিরোধের ইঙ্গিত আছে তাঁছ। লক্ষণীয়। প্রধানত রাজপুতবংশের 

রাজার! তখন উত্তরভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অধিষ্রিত। রাজপুতরা শৌর্যবীর্ঘ ও 

দেশাত্মবোধের প্রতিমৃতি হওয়া সত্বেও নিজেদের ক্ষমতালোলুপতার জন্ত রাহী 
সংহতি ও একতা জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং ভাহার ফলে বৈদেশিক 
আক্রণ ও প্রতৃত্থ বিস্তার অনেক নহজসাধা হইয়াছিল 
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রাজপুত জাতির উৎপত্তি 
কিন্তু এই রাজপুতর] কাহারা” নি:সন্দেহে রাজপুতর। আজ ভারতীয় । 

যেকালের কথ! বলা হইতেছে তখনও রাজপুতর] মনেপ্রাণে তারতীয় ছিলেন 
এবং হিন্দুধর্মেও গভীর অন্ধুরাগী ছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, রাজপুতদের উৎপত্তি 

হুইপ কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বদ্ধে এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ 

আছে। বহুদিন ইহ| লইয়া বিতর্কও হইয়াছে । কেহ বলেন যে রাজপুতরা 

সধবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয ক্ষত্রিয় গাজবংশ হইতে উদ্ভূত সম্প্রতি রাজপুতজাতির 

ইতিহ।সরচয়িতা পণ্তিত গৌরীশঙ্কর হীরাটাদ ওঝা এই মত সমর্থন করাতে 

ইহাধ গুরুত্ব বাড়িয়্াছে । কিন্তু অন্তান্া ইউরোপীয় ও ভাবতীয় এঁতিহাসিকরা 

এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন ন|। 

গুর্জর রাজ্য 
গুঞ্জর রাজ্যের কেন্দ্র দক্ষিণ-রাজস্থানে সপ্তম শতাব্দীতে গড়িয়া! ওঠে । পরে 

প্রতিহার ( বা পরিহার ) নামে তাহাদেবই একটি শাখা উজ্জয়িনী ও কনৌজ 
অধিকার কবিয়া শক্তিশাপী সায্রাজা গডিয়া তোশেন। কনৌজ লইয়। 
বাংলার পালরাজ্জাদের সহিত ইহাদের বিরোধ হয়। নবম ও দশম শতকে 
ক্োোজছ্েব (৮৪০-৯০ ) ও তাহার পুত্র মহেজ্দরপাল (৮৯০-৯১০) এই 

ংশের শক্তিশালী রাজ! ছিলেন । ভোজ ও মহেন্ত্রপাল উভয়ের সঙ্গেই বাংলার 

পালরাজাদের বিরোধ চলিয়াছিল। এই স্কপ্রতিষ্ঠিত প্রতিহার-রাজ্যের 

ভিত্তিতে ফাটল ধরিতে থাকে দশম শতক হইতে, ভোজদেবের পৌঁত্র 
মহীপালদেবের রাজত্বকালে (৯১০-৪০)। দাক্ষিণ।ত্যের রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয়-ইন্্ু 
এই সময় ৯১৬ শ্রীহান্দে কনৌজ অধিকার করিয়া প্রতিহার-রাজ্যের মূলে প্রচণ্ড 
আঘাত হানিয়! ফিরিয়া যান। এই আঘাত সামলাইয়া ওঠ| তাহার পক্ষে 

আর সম্ভব হয় নাই। ইহার পর অল্নকালের মধ্যে গজনীর তুকাদের দুর্ধধ 
অভিযান আরম্ত হয় এবং রাজপুত-রাজাদের এই পারম্পরিক বিরোধের জন্য 

তাহাদের পক্ষে প্রতিরোধের তুর্তেষ্ প্রাচীর গড়িয়া! তোল! সন্তব হয় নাই। 

কনৌজের প্রতিহাররাজ রাজাপালের ষতে। কেহ কেহ আবার বিশ্বাসঘাতকতাও 
করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতদের অসাধারণ বীরত্ব, পৌরুষ ও দেশাত্মবোধ 
নবই প্রায় বাথ হইয়াছিল রাহ্ীয় যংহতির অভাবে। বিশ্বাসঘাতকতার প্রবৃত্তিও 

এই অনৈক্যের রঙ্থ দিয়] প্রবেশ কনিয়াছিন। 
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রাজপুত-রাজাদ্ধের বিরোধ 
রাজপুত-রাজান্দের মধ্যে বিরোধের কথা আগে বলা হইয়াছে । অষ্টম 

শতক হইতে একাদশ শতক পর্যস্ত এই বিরোধ ও রাজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিত৷ চলিয়াছে.। 

দ্বাদশ শতাব্ষীর শেষে ভারতে মুললমান-বিজয়ের পূর্বক্ষণে উত্তরভারতের রাজপুত 
রাজবংশের মধো গ্রধান ছিলেন আজমীরের চৌহ।ন রাজারা ও কনৌজের 

প্রতিহাব-পববত্তী গহডওষাল বাজার1। গহুড়ওয়ালরাজ জন্টাদদ ও 
চৌহানরাজ পৃর্থীরাজ-_ছুইজনের মধ্যে ঘোর শক্রতা ছিল। গুজরাটের 
চৌলুকাবাজ্জেব সহিতও চৌানরাজের সম্প্রীতি ছিল না। শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরিয়া রাজপুত রাজাদের এই বিন্োধ প্রায় বংশাঙ্গক্রমিক হইয়। 
গিয়াছিল। এই অন্তবিরোধের স্থযোগে ভাবতে মুনলমান-বিজয় ও মুনলমান- 

রাজা স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। 

মহম্মদ ঘুরীর অভিযান 
আফগানিস্তানের পাবত্য অঞ্চলে গজনী ও হীরাটেব মধাবর্তী-স্থান "ঘুর" কেন্দ্র 

করিয়া আর-একটি রাজ্য গভিয়া উঠিয়াছিল তুকীঁদের ৷ তুকীদেনই একটি শাখা, 
ইহাদের “সালছুক তুকী' বলিত | ঘুরবংশীয় তুকীর1 গজনীবংশীয়দেব প্রৃতিষ্ধন্্ী 
হইয়! ওঠেন। স্থলতান মামুদের মৃত্যুর পর একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 

গজনীরাজবংশের ক্রুত অবনতি হয় এবং তাহাদের দৌবল্যের হ্থঘোগ লইয়। 
ঘুরবংশীয়রা গজনীরাজ্য অধিকার করেন। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ধিনি গ্জনী 
অধিকার করেন তাহার নাম গিযাসউদ্দিন। তাহার ভাই মৈজউদ্দিনও কৃতী 

পুরুষ ছিলেন। ভারত অভিযানের এতিহামিক গুরুদার্িত্ব গ্রহণ করেন 
ঘুরবংশীয় এই মৈজউদ্দিন, ইতিহাসে ধিনি মহল ঘুক্ধী নামে খ্যাত। 

দ্বাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পর্বে, ১১৭৫ শ্রীষ্টাব্দে, মহম্মদ ঘুরী ভারত-অভিযান 

আরস্ত করিয়! প্রথমে মূলতান অধিকার করেন। তারপর ধীরে ধীরে অন্থান্ত 
নগর ও হুর্গের দিকে অগ্রসর হছন। ঘুরীর অগ্রগতিতে রাজপুত রাজার] সৃষ্নন্ত 
হইয়া ওঠেন । এই সময় উত্তরভারতে চারটি রাজপুত রাজবংশ প্রধান ছিল-_ 

১। কনৌজের গছড়ওয়াল বা রাখোর রাজবংশ । 
২। দবি্ী ও আজমীরের চৌছাজ রাজবংশ । দি্ী়াঙ্যোর প্রতিষ্ঠা হয় 

৯৯৩-৯৪ প্ীষ্টাবে । 

ও 

নত, 
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৩। গুজগাটের বাঘেল রাজবংশ । 

৪। নুন্দেলখণ্ডের চান্দেন্সা রাজবংশ। 

১১৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করিতে গিয়া! মহম্মদ ঘুরী বাঘেলরাজের 
কাছে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তারপর পেশোয়ার, লাহোর প্ররদ্থৃতি 

অধিকার করেন। পাঞ্জাব অধিকারতুক্ত হইবার পর ঘুরী চৌহানবংশীয় 
পূর্থীরাজের বাজোর নীমাস্তে উপস্থিত হন। পূর্থীরাজের সহিত মহম্মদ ঘুবীর 

এতিহাসিক সংগ্রাম হয় দুইবার তরাইনে। 

তরাইনের যুদ্ধ ১১৯১ 

থানেশ্বর ও কর্ণলের মধ্যে, থানেশ্বর হইতে ১৪ মাইল দূরে, ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
চৌহানরাজ বিপুল সৈম্তবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মহম্মদ ঘুরীর সম্মুখীন হুন। 
ফিরিস্তার মতে তাহার প্রায় ২০১,১০০ (ছুইলক্ষ) অশ্বারোহী ও ৩৯০০ 

(তিনহ্বাজার) গজারোহী ছিল। কনৌন্ের বাথোররাজ জয়টাদ এই গ্রাতিরোধ- 
সংগ্রামে পূর্থীরাজকে কোন সাহায্য করেন নাই, কারণ তাহার কন্যাকে 

চৌহানরাজ জোর করিয়া! ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার আক্রোশ 
ছিল। বিনা সাহায্যেই পৃর্থীরাজ ও তাহার ভাই গোবিন্দ রায় (বাঠাদ রায়) 
প্রচণ্ড যুদ্ধে তুকী সৈন্যদের ছত্রতঙ্গ করিয়া দেন, মহম্মদ ঘুরী নিজেও আহত 
হুন। অবশেষে ঘুরী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণ করেন এবং বছদূর পর্যস্ত 
রাজপুত সৈন্তর! তুক্ণী সৈন্দের তাড়াইয়। লইয়া! যায়। 

গজনী ফিরিয়! গিয়া মহম্মদ ঘুরী পরাজয়ের গ্লানিতে গজরাইতে থাকেন। 

পরবর্তী বছর ১১৯২ শ্রীষ্টান্ধে গজনী হইতে মহম্মদ ঘুরী তরাইন অভিমুখে যাত্রা 
করেন। পৃর্থীরাজ সমসাময়িক রাজপুত-রাজাদের কাছে আবেদন করেন 
ঘুরীর অভিযান প্রতিরোধ করিয়া হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত। কিন্তু 
তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। তরাইনের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ছিন্দমভারতের ভাগ্য 

নির্ধারিত হয়। স্থবিস্তীর্ণ হিন্দুযুগের ও হিন্দুরাজত্বের অবসান হয় তরাইনের 
মুদ্ধক্ষেতে। ভারতের আকাশে ইসলামের হুর্যোদয় হয়! 



ইসলামের অভিযান 

| তরাইনের যুদ্ধ 
5 5 85 5৪০ ৮৪ 

কুতুবউদ্দিনের সুলতান প্রতিষ্ঠা 

আজমীর জয় করিয়! মহম্মদ ঘরবাডী 'ও বহু দেবালয় ধ্বংস করেন। প্রচুর 

খনসম্পদ লইয়। বিজষী ঘুরী গজনী ফিরিয়া যান। কিন্তু বিজিত ভীারতরাজ্য 

ছাড়িয়া যান না। তাহার একান্ত অনুগত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের 

উপর সমস্ত দাস্িত্ব দিয়! যান। কুতুব কেবল নৃতন রাজ্য রক্ষা কবিবেন না, 

তাহা বিস্তৃত করিবেন এবং ভারতে মুসলমানরাজত্বের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা করিবেন । 

ইহাই তাহার কর্তব্য। এই কর্তব্য কুতুব পালন করিয়াছিলেন। তিনি অল্পদিনের 

'সধো মীবাট, কোল (আলিগডের কাছে ) ও দিল্লী অধিকার করিয়। দিল্লীতে 
উাার রাজ্যশাসনকেন্ত্র স্থাপন করেন। দিল্লী হইতে কনৌজ যাত্রা! করিয়া 

রাগোবরাজ পর্থীরাজ-বিদ্বেবী জয়টাদকে তিনি পরাজিত করেন ( ১১৯৩ )। 
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১১৯৭-৯৮ ধরা প্রি অনুচর মহল্জদ বিল্ বখতিয়ার খলজী বিহার" জয় 
করিয়া কুতুব কর্তৃক পুরস্কৃত হন। বছর ছুই পরে বখতিয়ার বাংলাদেশও 
অভিঘান করিয়া জয় করেন। ভারতে মুসলমানরাঙ্গোর ভিত্তি প্রতিষিত হয়। 
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চতুর্দশ অধ্যায় 

ইলতুৎমিস ও বলবন 
হিন্স্থানে মুসলমান-সামাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন মহম্মদ ঘুরী, 

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পুবে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। 

কুতুবউদ্দিন 'আইবেক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরীর মৃত্যুর পর দিল্ীর সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন। দিল্লীব আমীর ও সেনাপতির। '্াহাকেই “স্থলতান* মনোনীত 

করেন। মুললমান বাজশক্তির কেন্দ্র স্থাপিত হয় দিল্লীতে এবং কুতুব এক 

নৃতন রাজবংশ প্রতিঠা করেন। “আাইবেক” বা 'আইবক' কথার অর্থ 

“গোলাম', কুতুব নিজেও গোলাম ছিলেন । সেইজন্ত উাহার প্রতিষ্টিত 

স্থলতানবংশকে গোলামবংশ বলা হয । 

কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬-১০ 

কুতুব মাত্র চার বছর বাজত্ব করার স্বযেগ পান এব" এই অল্প সময়েব মধ্যে 

স্থশানক বলিয়া পরিচিত হুন। কাহিনীকাব হাসান নিজামী মুক্তকণ্ঠে কুত্তবের 
গুণগান করিয়া বলিয়াছেন যে তাহার বাজত্বকাণে নাকি বাঘে-গরুতে একঘাটে 

জল খাইত। তিনি ধর্মপ্রাণ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, তবে দুষ্টকে দমন 

করিতে দ্বিধা! করিতেন ন1। উদ্দারতা ও কঠোরতার এক বিচিত্র মিশ্রণ 

হইয়াছিল তাহার চরিত্রে। এক কথায় যেমন তিনি লক্ষ টাক দান করিতে 

পারিতেন, তেমনি লক্ষ মানুষের প্রাণ নিতেও কুষ্ঠাবোধ করিতেন না। াছার 

শামনে দুদের দৌরাত্ম্য বাডে নাই, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধও 
তীব্র হয় নাই। 'চৌগান? খেলিতে গিয়া (আধুনিক পোলো! খেলার মতো) 
ঘোডার পিঠের উপব হইতে জাছাড় খাইয়া পড়িয়া হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। 
ওমরাহরা ইলতৃৎমিনকে রাজ্াভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। 
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ইলতুগুমিস ১২১১-৩৬ 
কৃতুব ছাড়াও মহম্মদ ঘুরীর আরও দুইজন ক্ষমতাবান গোলাম ছিলেন__ 

নাসিরউদ্দিন কুবাচা ও তাজউদ্দিন ইলছুজ। দিল্লীর মসনদের মোহ ইহারা 
ছাঁড়িতে পারেন নাই। ইহার! কেহ নৃতন স্থলতানকে মানিতে চাছিলেন না। 

ইলতুৎ্মিস সিংহাসনের চারিদিকে ঘোর চত্রান্তের বিভীষিকা দেখিয়া ভয় 

পাইলেন ন', স্থির নুদ্ধি ও সাহস লইয়1 নির্মমভাবে তাহ! দমন করিতে অগ্রসর 

হইলেন। 

প্রথমে দিল্লী বুদাউন অধোধা| বারাণসী ইত্যাদি অঞ্চলে নিজের অধিকার 

স্প্রতিষ্িত করিয়া তিনি প্রতিঘন্দীদের জয় করিবাব জন্য প্রস্তত হইলেন। 
১২১৬ সনে তরাইনের কাছে যুদ্ধ করিয়া! তিনি তাজউদ্দিনকে পরাজিত করেন । 

নাপিরের অধিকার হইতে লাহোর কাভিয়। লন, কেবল সিদ্ধ প্রদেশ নাসিবেব 

দখলে থাকে । ১২২৮ সনে মূলতান ও উচ দখল করিয়া নিষ্ষণক হন। 

নাপিরউদ্দিন সিন্কুর জলে ডুবিয়া আম্মহত্যা করেন। 
চেঙ্গিস খার আমলে মোঙ্গলবা এসিয়ায় এবটি শক্তিশালী জাতিরূপে 

গভিয়া ওঠে । চীন মধ্যএসিয়া ও পশ্চিমএসিয়া অধিকার করিতে তাহাদের 

বেশীদ্দিন সময় লাগে নাই। মোঙ্গলব। সিন্ধু ও পশ্চিম-পাঞ্নাব অঞ্চল লুঠন 
করিয়া! চলিয়া যায়, কারণ এদেশের অত্যধিক গরম তাহাদেব সহা হয় না। 

১২২১ সনে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের প্রথম আবির্ভাব হয়। 

নাসিরউদ্দিনের রাজা ইলতৃৎ্মিমের অধিকারভুক্ত হলে উাহাকে মোঙ্গলদের 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আমিতে হয়। আফগানিস্তান হইতে তখন মোঙ্গলবা-ভার ত- 

লুষনের অভিযান চালাইত। ইলতুৎ্মিস ইহা প্রতিরেধ করেন। 
বখতিয়ারকে রোগশয্যায় হত্যা করিয়া আলি মরদন বাংলাদেশে স্বাধীন 

রাজা স্থাপন করেন। বখিয়ারের বন্ধুরা তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ 
লন। হিসামউদ্দিন নামে একজন স্থমোগ্য কর্মচারী “গিয়াসউদ্দিন উপাধি 
গ্রহণ করিয়া গোৌড়-লখ.নৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১২১৩)। জাজনগর 
(উড়িস্ত। ), ব্রিহত ( মিথিল! ), বঙ্গ ও কামবপও জয় করিয়! তিনি রাজাদের 
করদানে সম্মত করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাতত্তয দিলীর সুলতানের কাছে 
কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়। মনে হয়। ঘিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে 

ইলতুৎ্মিসের পুত্র যুদ্ধযাত্রা করেন (১২২৭) এবং তাহাকে হত্যা করিয়া 
বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্থুলতানপুত্বের হুঠাৎ-মৃত্যুর পর 



ঘিয়াসের অন্ুচর ইখতিয।রউদ্দিন বাংলার সিংহাসন দখল করেন। ইলতুৎ্মিস 

ত্ৰাহাকে যুদ্ধে হ৩/ করিয়া বাংলাকে দিল্লীর অধীনে আনেন (১২৩*-৩১)। 
তারপর তিনি গোয়ালিয়র অধিকার করেন ( ১২৩২ ) এবং মালব আক্রমণ 

করিয়া ভিলসা- ও উজ্জয়্িনী নগর লুঙঠন করেন। ১২২৮ সনে ইলতুৎ্মিস 

বাগদাদের খলিফার কাছ হইতে ইসলামের রাজসম্মান লাভ করেন। খলিফার 
এই নন্মান প্রদ্দশনে ভারতের মুসলমনরাজ্যের মর্ধাদ] বুদ্ধি পায় এবং রাজুশক্তির 

কাছে ইসলামধর্মীদের মাথ] হেট করিতে বাধ্য করা হন । খিলাঁফু লাভের 

ফলে ভারতের তৃর্ধসামাজ্য ইললামের অংশ বলিয়া গৃহীত হয় এবং হুজতান 
রাষট্রশক্তির উৎস ও প্রতিতূরূপে স্বীক্কত হন। | 



১৫২ ভারতজনের ইতিহা্ 

ছুলভালগুএ ইলতুৎমিসের জান 
ঈশ্বরীগ্রসাদ্ বলিয়াছেন ষে ভারতবর্ষে মুসলমান গোলাম-সুলতানবংশের 

সত্যকার প্রতিষ্ঠাতা হইলেন ইলতুৎমিস। তরুণ বয়সে ভাগা তাহাকে লইয়। 
ছিনিমিনি খেলিয়াছে এবং বহু বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া ধাপে ধাপে তিনি 

ক্ষমতার উচ্চশৃক্ষে উঠিয়াছেন। তাহার প্রভু কুতুব রাজ্য জয় করিয়াছিলেন 
' বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিৎ নিশ্নাণ কবিতে পারেন নাই । ইলতুৎ্মিল সেই ভিৎ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার জন্য ঘরে-বাইরে শক্রর বিকদ্ধে তাহাকে 

অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । পাঞ্জাব হইতে বাংলা-বিহার পর্যন্ত 

বিদ্রোহী ও চক্রাস্তকারীদের দমন করিয়া! তিনি দিল্লীর স্থলতানের একাধিপত্য 
আক্রমণ প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সফল হইয়াছিলেন। মোঙ্গলদেব প্রথম ভারত 

হইতে বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা করিয়৷ তিনি শিশুরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিবাপদ করিয়!] 
ছিলেন । রাজপুত রাজাদের সম্পূর্ণ দমন করিতে না পারিলেও তীহাদের 
প্রবল শক্র হইতে দেন নাই। এইসব কঠিন বাজকর্তব্য পালন করিয়াও 
ইলতুৎমিস ধর্ম ও ন্যায়-বিচারের প্রতি মনোষোগ দিবার অবকাশ পাইতেন। 

ইলতুৎ্মিসের অন্যতম কীতি হইল কুতুব মিনার নির্নাণ। স্থলতান বুতুবউদ্দিন 
এই মিনার নির্মাণ করেন নাই । ইহাকে কুতুব সাচ্কেবের 'লাট' বলা হয়, 

কারণ ইহ! বিখ্যাত মুসলমান পীর খাঁজা কুতুব্উদ্দিনের নামে নিমিত। 
ইলতৃতৎমিস তাহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করিতেন, তাই তাহার ্বতিরক্ষার্থে এই 

মিনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

রাজিয়া বেগম ১২৩৬-৪০ 
.. ইলতুৎ্মিস ভাহার পুত্রদের চারিত্রিক দুবলতার কথ জানিতেন, তাই কন্া 
রাজিয়াকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ওমরাহর] 

অনেক ওজর-আপত্তি করেন, ধর্মের দোহাই দেন, কিন্ত স্থিরচিত্ত স্থলতান 

কোন-কিছুতেই কর্ণপাত করেন নাই । রাজিয়া নারী, তাহার পক্ষে রাজক্ষমতার 

অধিকারী হওয়া নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এই অভিযোগও শেষ পর্বস্ত টিকিল না। 

জয়োদশ, শতাব্দীতে মিশরে ও পারস্তে মুসলমান নাবীর1 রাজত্ব করিয়াছেন, 
কাজেই ধর্মের গৌড়ামি রাজিয়মর সিংহাসনলাতে বাধা হইতে পারিল ন1। 

রাজিয়া তাহার মুত্রার উপর খোদাই করিয়া দিলেন, 'উমদৎ-উল-নিশান” 
অর্থাৎ 'প্রতিভাবতী মহিলা'। কাহিনীকারের! তাহাকে বিছুষী, দুরদর্শী, 



ইলতুৎংমিস ও বলবন ১৫৩ 

গুণান্গরাগী, সাহসী ও নুদ্ধিমতী মহিলা! বলিয়! প্রশংসা করিয়াছেন। রাজিয়া 
বাজোচিত ভঙ্গিমায় চলাফেরা করিতেন । 'জেনানা” মহলের অস্তরাল হইতে 

বাহিরে লোকচস্কুর সামনে আসিয়া, মাথায় পুরুষের মতো! শিরস্ত্াণ বীধিয়া 

প্রকাশ্ত দরবারে তিনি রাজকার্য পরিচালন। করিতে কুন্ঠিত ছইতেন না। 

বিজ্রোহী হিন্দু ও মুসলমান প্রধানদের তিনি কঠোর হাতে দমন করিয়াছেন, 

নারীম্থলত করুণায় বিগলিত হন নাই। তাহার পুরুষোচিত আচার-ব্যবহারে 
গৌডা মুসলমানের ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কাজেই স্থলতানী মসনদে বেখীদিন 
বমিয়। থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

অল্লকালের মধ্যে তাহার বিকদ্ধে আমীর, মালিক ও উলামাদের চক্রাস্ত 

পাকাইয়৷ ওঠে । বাছ্জপুরীর অধাক্ষ ইখ.তিয়ারউদ্দিন, ভাতিন্দা ও লাহোবের 

শাসক, অনেকে তাহার বিকদ্ধে বিদ্রোহ করেন। লরহিন্দের শামক 

আলতুনিয়াও বিদ্রোহী হন। সৈন্যসামস্ত লইঘা বাজিয় বিদ্রেহ দমন কবিতে 
অগ্রসর হন। যুদ্ধে তাহার প্রিয় হাবসী গোলাম ইমাকৃৎ নিহত হন এবং 

তিনিও বন্দী হন। আলতৃনিয়াকে বিবাহ করিষা রাজিয়া দিন্পী অভিযান 

করিষ! পুনরধিক।ব কর।|র চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার মধো তাহার ভাই 

বহরাম শাহ দিল্লীব সিংহাসনে অভিবিক্ত হইয়াছেন, তাহার হাতেই 

আলতুনিয়া-সহ রাজিয়। নিহত হন (১৫ অক্টোবর ১২৪০)। সুলতানা 

রাজিয়ার রাজত্বকাল শেষ হইয়া যায়। 

স্লতান] রাজিয়ার পরে ইলতুৎ্মিসেব তৃতীয় পুত্র বহরাম শাহ (১২৪০-৪২), 
পৌত্র মান্ুদ শাহ ( ১১৪২-৪৬ ) ও কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ (১২৪৬-৬৫) 

দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হুন। বহুরাম ও মান্দ ছিলেন গোলামচক্রের 
€ চন্ত্িশচক্র' বলিত ) হাতের পুতুল, প্রত শাসকের ক্ষমতা তাহারা ভোগ 
করিতেন না । শাসন করিতেন মালিক ও আমীররা। নামিরউদ্দিনও তাই 

ছিলেন, তবে এই চল্লিশ গোলামচক্রের অন্ততম নেতা বলবল ক্রমে 
গোলামচক্রাধিপতি তো বটেই, সুলতানের সমকক্ষ হইয়া! ওঠেন। নাসিরউদ্ধিনের 

সীর্ঘ ২ বছর রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় বলবন ছিলেন রাষ্ট্রের গ্রধান 

পরামর্শদাতা, বিপদের কাণ্ডারী ও কর্ণধার, স্থুলতান ধর্মকর্ম করিতেন, 

কাজী-যোল্লাদের গুণগানে আত্মতৃপ্চি লাভ করিতেন । জার বলবন করিতেন 

ঘাবতীয় রাজকর্ম। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন দিল্লী হ্থলতান হন। 



১৫৪ ভারতজনের ইতিহাস 

ঘিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৫-৮৭ 

নাসিরউদ্দিনের রাজ্য পরিচালন।র সময় বলবন মর্মে মর্মে নুঝিয়াছিলেন যে 

সুলতানের রাজমুকুট অনেক অস্বস্তি ও অশান্তি কারণ হুইবে, সিংহালনে বসিয়! 

স্থখে-শান্তিতে কালাতিপাত কর] তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। গোলামচক্রের 

দুঃস্বপ্ন তাহার কাছে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ মনে হুইল । দীর্ঘ ২* বছর ধরিয়া 

নামিবের আমলে তিনি দেখিয়/ছেন কিভাবে স্থলতানেব ভাগ্য লইয়া এই “চল্লিশ 

বান্দাচক্র' ছিনিমিনি খেলেন | তাই তাহার প্রথম লক্ষা হইল অভিজাত গোলাম- 

চক্রেব বা আমীরগো্ীর প্রদ্বত্য চুর্ণ কর1। স্থলতান যে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রধান ও 
একমাত্র উত্ল, অব কেহ তাহার কণামাত্রেরও ধাবক বা'বাহক নহে- ইহা 

বলবন সবপ্রথম অম।তাগোষ্ঠাকে স্পষ্ট কিয়া জানাইয়া দিলেন । ইহাতেও বলবন 

নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি আবর্ম্পষ্ট কবিয়! বুঝাইয়! দিতে চাহিলেন যে 

আমীর অমাতাদের ইজ্জৎ বা আভিজাত্য বলিয়া আল।দা কিছু নাই, যাহ। 

আছে তাহ! থাকা না-থাক। সম্পূর্ণ স্থলতানের খেয়ালখুশির উপব নির্ভর করে। 

প্রথমে তিনি বুদ্বাউনেব শাসককে একজন ভূতাহত্যাব অপরাধে প্রকাশ্য 
রাজপথে ধরিয়া অনিয়! বেত্রাঘাতে জর্জরিত কবেন। আরও একাধিক খা 
এইভাবে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আমীর খা! নামে একজন শ।সক বাংলার 

বিদ্রোহী তুগ্রিল খাকে জব্দ কবিতে পাবেন নাই বলিয়া অধোধ্যার 

প্রবেশপথে স্থলতান তাহাকে প্রকাশ্ট ফধাসিকাঠে লটকাইয়! দিতে হুকুম দেন । 

এইব্কম আচরণেব পর অমাত্যগোরষ্ঠী বুঝিয়াছিলেন ঘে বলবণ তাহাদের কোন 

স্পর্ধা সহ করিবেন না? চক্র ও চক্রান্ত তিনি কঠোবভাবে দমন করিবেন । 

সামরিক সংস্কার । সামরিক কর্মচারীর বুত্তি হিসাবে জমি ভোগ 

করিতেন। সামরিক কতব্য বা দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন 

চেতন! ছিল না, কেবল পরম নিশ্চিন্তে বৃত্তি ভোগ করাব বেশ ম্াগ্রহ ছিল। 

বলবন এই অপদার্থ গলগ্রহদের উচ্ছেদ করিয়া! সামরিক বিভাগ সবল ও সররিয় 
করাব ব্যবস্থা করেন। বৃত্তিভোগী কর্চারীদের তিনভাগে বিভক্ত করিয়! 

তিনি অক্ষম বৃদ্ধদের এবং বিধবা! ও অসহায় অনাথদের বৃত্তি না দিয়া পেম্সন 

ব1 ভাতা দিবার ব্যবস্থা করেন। কেবল তরুণ ও যুবকদের সেনাবিভাগে 

নিযুক্ত করিয়! বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সংস্কারের ফলে বলবনের 

আমলে মুসলমান সেনাবাহিনীর রণশক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 



ইলতুৎমিস ও বলবন ১৫৫ 

বাংলার বিজ্বোছ দমন। বখতিয়াব খলজীর সময় হইতে দিল্লীর 
স্থলতানবা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ তাহাদদেৰ আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। 

এতিহাসিক বারনী বাঙালীর স্বভাবই «বিব্রোহ করা বলিয়া অভিযোগ 

করিয়াছেন। বাংলার শাসক ছিলেন তখন তুগ্রিল খা। তুগ্রিলকে বলবন 

গোলামকপে কিনিয়াছিলেন এবং বলবনেরই আশ্রয়ে তুগ্রিলের তেজ বাড়িতে 

থাকে । পাবিষদর] তাহাকে পরামর্শ দেন ষে বলবন বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার 

দুই পুত্র সীমান্তে মোঙ্গলদের সামলাইতে বাস্ত, অতএব তাহার দিক হইতে 

বাজশক্তি দখল কবার স্থবর্ণসৃযোগ উপস্থিত। সমিংহাসনের লোভে তুগ্রিলের 

মাথ! ঘুরিয়! গেল, জাজনগর আক্রমণ করিয়া বহু ধনরত্র তিনি লুট করিলেন। 

তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, তৃগ্রিল দিল্লীর স্থলুতান হইতে চাহিলেন। কিন্ত 

দিঙ্গী অনেক দূব মনে করিয়া তিনি আগেই বাংলাদেশে 'ম্থুলতান উপাধি, 
গ্রহণ কবিয়| নিজেব নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। গোলামের ওদ্ধতা চরণ 

করিবার জন্য বলবন অধোধ্যাব শাসক আমীর খাকে আদেশ দিলেন যুদ্ধষাত্রা 

কবিতে। একবার নহে, তিনবার আমীরের অভিধান ব্যর্থ হইল। ইহার 

পর বৃদ্ধ বলবন নিজে প্রায় তিন লক্ষ সৈম্তসহ পুত্র বুঘবা খাকে সঙ্গে লইয়া 

বাংল অভিমুখে যুদ্ধযাত্র করেন, এবং প্রায় তিন বছব তুগ্রিলের পশ্চাদ্ধাবন 

করিয়া অবশেষে তাহাকে বন্দী ও হত্যা! কবেন। বিদ্রোহী ভূষ্রিলের মাথা দেহ 
হইতে ছিন্ন করিয়া নদীব জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রতিহিংসার 

আগুনে জলিতে জলিতে বল্বন বাংলার বাজধানী লখ.নৌতিতে ফিরিয়া 
আসেন। তারপর পুত্র বুঘব] খাকে বাংলার শাসনভার দিয়া তিনি দিল্লী 

কিগিয়া। যান। 

মোঙ্গলদ্দের অভিযান প্রতিরোধ । মোঙ্গলদেব অভিযানের বিপদ সম্বন্ধে 
বললবন সংদা সচেতন ছিলেন। একবার তাহার পারিষদরা তাহাকে মালব ও 

গুজরাট আক্রমণ করিতে পর!মর্শ দেন। তাহার উত্তরে তিনি বলেন ঘে সাশ্রাজা- 

লোতে তিনি বিদেশীদের হাতে দেশের শাসনভার তুলিয়া! দিতে চান না। 
ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে প্রতিরক্ষার বাবস্থা তিনি অতান্ত দৃঢ় কাঁরয়া 
গড়িয়্াছিলেন এবং নিজের জ্োপুত্র মহম্মদ খাকে মূলতান, পিদ্ধু ও লাহোরের 

শাসনভার দিয়াছিলেন। মোগল আক্রমণেই মহম্মদ নিহত হন (১২৮৬)। 
হুলতানের প্রিয় পুত্র ছিলেন মহম্মদ, তাহাকেই তিনি সিংহানের উত্তরাধিকারী 



১৫৬ ভারতজনের ইতিহাস 

অনোনীত করিপ়্াছিলেন। এক বছরের মধো মানমিক কষ্টে ও বার্ধকোর 

অন্বস্থতায় বলবনের মৃত্যু হয় ( ১২৮৭ )। 

দুলতান-এ বলবনের দ্বান। গে।লামবংশের সুলতানদের মধ্যে বলবনের 

মতে! দীর্ঘ ৪* বছর রাষ্ট-পরিচালনার অভিজ্ঞতা আর কাহারও ছিল না। এই 
৪৬ বছরের মধ্যে ২০ বছর ( ১২৪৬-৬৫ ) তিনি নাসিরউদ্দিনের স্থুলতানত্বকালে 

রাষ্ট্রের কর্ণধ।র ছিলেন, এবং তারপর বাকি ২* বছর নিজে স্থলতান হইয়। রাজ্য 

পরিচালন! করিয়াছিলেন। গোলামবংশের স্থলতানদের উপর ভারতে 

মুমলমান রাষ্ট্রের গ্রাথমিক লালনপালনের ভার পড়িয়াছিল। ইতিহাসে এই 

গুরুদাধিত্ব কুতুবউদ্দিন পালন করিবার শ্নযোগ পান নাই। ইলতুৎমিস 
যথাসাধা পালন কবিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরচক্রের দ্বরভিসক্ষির জন্য তাহ? 

ধতদূর করা প্রয়োজন ছিল তাহী করিতে পাবেন নাই। বলবন প্রদ্থিকুল 
রাঙ্গনীতিক পরিবেশেব মধোও কতকট। অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন বল! চলে । 

সেকালের রাজাশাসনের প্রধান সমস্যাটি তিনি বুঝিতে পারিয়। তাহা সম'ধান 

করিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন। মমস্তাটি হইল অমাতাদের চক্রান্ত ও ক্ষমতা- 

লোলুপতা-__বিষাক্ত বীজাণুব মতো! যাহ] বাষ্ট্রদেছে প্রবেশ কবিযা ভাহাকে 

ঝ'।ঝর। কবিয়া ফেল্সিয়াছিল। এই অম্নাত্যচক্রান্তের বীজাণ তিনি সমূলে 

উৎপ।টন করার চেষ্ট| করিয়াছিলেন এবং অনেকটা রূুতকাঘও হইয়াছিলেন। 

সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কার জন্য তিনি ষে বাজ্যবিস্তারে অনর্থক 

শত্িক্ষয় কবেন নাই, তাহা ও তাহার দূরদরগ্িব পরিচায়ক । ভারতের গোলাম- 
ংশের স্থলতানদের মধো বলবন নিঃলন্দেহে অনন্যসাধারণ, এবং মুসলমান- 

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ প্রমারেব পথ-নির্াণে তাহার দান অসামান্য | 

0075757170৩ 

1, ৬1521: এ৪5 056 50102000101 01 11000001510 00 006 0০৬০. 
10100001501 1961171 90316812866 ? 

2, 0156 2 00151800000 01 98110951518. 
3. ৬/178 006850165 56:6 [21:61 ৮5 9811815 £01£ 0) ০01)80- 

11058001004 006 1021151 901091586 ? 
৬1005 50658 019 
(2) [00010-001181 
(৮ ঢু [00003001161 
(০) [715159 
(৫) ৪2555 



পঞ্চদশ অধ্যায় 

খল্জী ও তৃঘলকবংশ 
স্থলভান বলবনের মৃত্যুর ছুই তিন বছবের মধ্যে মুমলমান গে।লাম- 

বাজবংশেব রাঁজন্ব শেষ হইয়! ধায়। ইহাব মধো স্বলতানদের একজন দেহরক্গী 

এুমে আমীবের মর্যাদা লাভ করিয়! একেবারে স্থলতানদেব সিংহামন পধস্ত দখল 

কবিধা বসেন। এই দেহরক্ষীর নাম জালালউদ্দিন, উপাধি খল্জী*। বলবনের 

পন স্থলতান কায়কোবাদেব ( ১২৮৭-৯০ ) আমলে জালালউদ্দিন আমীরশ্রেষ্ঠ 
হন এবং কাযকোবাদেব মৃত্যুব পর তাহা শিশ্ুপুত্র কাষুরম।সকে হত্যা কবিয়। 

হিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। গোলামবংশের অবসান ও খলজীবংশের 
প্রতিষ্টা হয়। জালালউদ্দিন সাদু 'ও সঙ্জন ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু অসাধুতার যুগে 
সাধু স্থলতানের যে-বকম ককণ মর্মান্তিক পরিণতি হইতে পারে তাহাবণ সেই 

পরিণতি হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন তাহাকে হা কখিষা স্থলতান হন। 

আলাউদ্দিন খল্জী ১২৯৬-১৩১৬ 

হুলতান হইয়। দিল্লী গিয়! সি'হাসনে বসিতে আলাউদ্দিনকে অনেক বাধ] 

অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বিদ্রোহী ও বিক্ষুদ্ধ অমাত্যদের প্রচুর সোনার 
চাকৃতি বিতরণ করিয়! আলাউদ্দিন শাস্ত করিলেন। তাহাদের উচ্চ রাজপদের 
লোভ দেখাইয়াও ভূলান হইল। ছুইহাতে মোন] ছডাইয়! সেনাবাহিনীতে 

দলে দলে লোক ভতি করা হইল। অল্পদিনের মধ্যেই আলাউদ্দিন ৫৬ হাজার, 

পদাতিক, সৈন্ত সংগ্রহ করিলেন। ১২৪৬ সনের শেষে খন তিনি দিজীর 

সিংহাসনে বসিলেন তখন স্বর্মুদ্রা ও রাজমর্যাদার লোভে সকলে জালাল হত্যার. 
অপরাধ ভূলিয়' গেলেন এবং  সাহাকে ং ধন্য ধন্য কগিতে লাগিলেন | 

0৪৪ সে: [7276 ৪ 2581078, 8৪০৪, ৪0555, 10111857 

90681610708, 601002010 776889765--510708018, 6026 91 18008] 17000521811800-_ 

018601780 382801--7056 81018 (08755, 0 85828 25750050017) 115. 

[58015 1053 588৮5--84৫80510708, 2820 10158180018 28180, 50598৪০৫018 

২08880765৮0 738698৯2)-- ঘপত 9708) 62501810981 260৮:00--3050611100 10৮ 

85০8) 806 9859--1৩দ7ব] 91 058--890625806 208980269) 1018 1881089, 



১৫৮ ভারতজনের ইতিহাস 

বাছিরের শত্রু মোললদের প্রতিরোধ । বাহিরের শক্র মোঙ্গলরা এই 
সময় বারংবার উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হানা দিতে লাগিল। আলাউদ্দিন 

নিংহসনে বলিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা অভিযান করিয়। ব্যর্থ হয়। 

পরবর্তী বছরে (১২৯৭) প্রায় একলক্ষ মোঙ্গললেন! মূলতান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু 

অধিকার করিবাব জন্য অগ্রনণ হয়, কিন্তু উলুগরার অধীনে সুলতানের সৈল্তরা 
তাহাদের পরাজিত কবে। মোঙ্গলর! প্রচণ্ড মার খাইয়া ফিরিয়া ঘায়। 

কিছুদিন পরে আবার তাহারা অভিযান করে, এবং এইবার মোঙ্গল সেনাপতি 

প্রায় দুই হাজার অন্রচরসহ বন্দী হইয়] শৃঙ্খলিত অবস্থায় দিলী প্রেরিত হন। 

১২৯৯ সনে মোঙ্গলনেতা৷ কুলতুগ খাজার অধীনে 'অলংখা মোঙ্গলসৈন্ত দিলী 
অভিমুখে অভিযান কবে। চারিদিকে লোকজন এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া! আতঙ্গে 
আর্তনাদ করিতে খাকে | স্ব্দক্ষ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার্দেন লইয একটি সমর- 

পরিষদ গঠন করিয়। সুলতান আলাউদ্দিন এই দুর্ধধ আক্রমণ প্রতিরোধ করাব 

পরিকল্পনা করেন। জাফব খাও উলুগ খাঁর সহিত আলাউদ্দিন নিজেও যুছে 

অবতীণ হন। মোঙ্গলব! পণাজিত হয, কিন্তু সুলতানেব বীর সেনাপতি 

জাফর খাঁ যুদ্ধে নিহত হন। 

১৩০৪ সনে মোঙ্গলব। লাহোগের উন্বদিকে অভিযান কবিয়া শিবালিক 

পবতমাল! ঘুবিয়া, ভারতের ভিতরে অনেকদূব পর্স্ত প্রবেশ কবে। এই 

অভিযান ও ব্যর্থ হয়। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল সৈশ্ত লইয়া মোঙ্ষলরা আবাব 

অভিযান করে এবং যুদ্ধে তাহাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। মোঙ্গলর। 
ভীত ও সন্বস্ত হইয়া ভারতসীমান্ত ছাড়িয়া পলায়ন করে। ইহাব পর হইতে 

হিন্দুস্থানের নাম শুনিলে মোঙ্গলর! ভয়ে কাপিত, মুখ দিয়] কথা বাহির হইত 

না। দিল্লীর স্থলতানর! সকলেই মোঙ্গলদেব অভিযান প্রতিরোধ করিয়াছেন, 

কিস্তু আলাউদ্দিন তাহ।দের এমন নির্মম শিক্ষ। দিয়াছিলেন যে নীর্ঘদিন তাহারা 
তাহা ভুলিতে পারে নাই। সীমান্তের দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করিয়া তিনি 

প্রতিরক্ষা-বাবস্থাও দূ করিয়াছিলেন । 

: গুজরাট ও উত্তরভারভ বিজন । আলাউদ্দিনের আদেশে উলুগ শী ও 

নসরত খা গুজরাট-রাজ্য আক্রমণ করেন ( ১২৯৭ )। রাজ] কর্ণদেব পলাম্বন 
করিলেন, রাণী কমলাদেবী বন্দী হইলেন। মামুদের ধ্বংসাভিষানের পর 
'মৌমনাথের মন্দিরে যে নৃতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছিল তাহা! উৎপাটন 
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করিয়া! সবলতানকে উপঢৌকন পাঠ।ইলেন বিজয়ী সেনাপতিরা। রাজা! কর্ণ ও 

তাহার কন্তা দেবলদেবী যাদবরাজ রামদেবের কাছে দেবগিরিতে আশ্রয় লইলেন। 

ক্যান্বে আক্রমণ করিয়া উল্লসিত ননরত ধনিক হিন্দু সদাগরদের ধনদৌলত লুট 
করিলেন এবং “কাছ্ুর' নামে একজন স্থদর্শন খোজাকে ক্রম করিলেন । সমস্ত 

ধনরত্ব অগ্রেক্ষা মূল্যবান হইল এই গোলাম খোজাটি। কাফুরের রূপে্ডণে মুগ্ধ 

হইয়! স্থলতান তাহাকে রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত রাজপদে গ্রতিষ্তিত করিলেন । এই কাফুরই 
বিখ্যাত 'মালিক কাফুর+ স্থলতান আলাউদ্িনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতিমান সেনানাঘ্নক। 

গুজরাট-জয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া রাজপুতশক্তি খর্ব করিবার উদ্দেস্টে আলাউদ্দিন 

বূণখস্থর দুর্গ আক্রমণ করিলেন ( ১২৯৯ )। তারপর রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ রাজ 
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মেবারের দিকে স্থলতান যুদ্ধধাত্া করিলেন ( ১৩০৩ ), উদ্দেশ্য হইল যেবাঁরৈর 

দুভেম্য পর্বতশীর্ধের ছুর্গ চিতোর জয় কর!। ইহা! ছড়া আরও একটি গুঢ 

উদ্দেশ্য ছিল, রানা! রতননিংহের পরমাস্থন্দরী রানী পদ্মিনীকে ছিনাইয়া আন1। 

চিতোরছুর্গের সামনে গোর! ও বাদল নামে ছুইজন তরুণ রাজপুতবীর একদল 

* সৈন্য লইয়া অমিতবিক্রমে আলাউদ্দিনের অভিযান রুখিবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু চেষ্টা বার্থ হইল। নিক্পায় হইয়। অবশেষে রাজপুতবীর ও বীরাঙ্গনার। 

পদ্মিনীসহ প্রজ্জলিত অগ্নিকৃণ্ডে আন্মাহুতি দিলেন । টড. তাহাব রাজস্থানের 

ইতিবৃত্ত গ্রন্থে এই কাহিনীর মর্নম্পশী বিবরণ দিয়াছেন | সম্প্রতি কোন কোন 

এঁতিহাধিক পদ্ষিনীর উপাখ্যানকে মতা ঘটন] বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। 

তাহাদের মতে রাজপুত বীরাঙ্গনাদের আম্মে।খ্সগের ইতিহান পরে পদ্মিনীকে 

কেন্দ্র করিয়৷ কাল্পনিক 'রোমান্স' বা! কাহিনীতে বপান্তবিত হইয়াছে । 

চিতোর অভিযানের সমঘ বিখাত কবি ও পণ্ডিত আমীর খসরু 

আলাউদ্দিনের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ১৩০৩ শ্ত্রীষ্টান্দের 

২৬ আগস্ট, মোমবার চিতে।র ছুর্গ জগ কিয়! স্থুলতান প্রা ৩০ হাজার হিন্দুকে 

হ'তা। করার আদেশ দেন এব- পুত্র খিজিণ খাকে চিতোণ বাজোবধ শাননভার 

দিষা তাহাব নৃতন ন।মকরণ কবেন “খিজিরাবাদ'। চিতোর অধিকাবের 
পর আলাউদ্দিন মালব মা উজ্জয়িনী ধাব।নগবী ও চান্দেরী জয় করিয়া ১৩০৫ 

্রী্টান্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তরভারতের অধিপতি হন। তারপর দক্ষিণ- 

তারতের দিকে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। 

_- দ্বাক্ষিপাত্য অভিযান ও মালিক কাফুর। হুলতান হইবার আগে 
পিতৃব্য জালালের বিনা অঙ্থমতিতে আলাউদ্দিন যাদবরাজের বিরুদ্ধে 

দেবগিরিতে অভিধান করিয়'ছিলেন ( ১৪২১)। স্থলতানের প্রিষ্ম গোলাম 

মালিক কাকুর সসৈন্যে দেবগিরি যাত্র! করেন (১৩০৭), রামদেবপুত্র সঙ্গম 

পরাজিত হুইয়! পলায়ন করেন। মালিক কাছ্ুর রাজধানী লুণ্ঠন করিয়! 
রামদের ও তাহার পরিবারের সকলকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া! ঘান। 

ঘাদবর! ছাড়া উত্তর-দাক্ষিণ(ত্যে কাকতীয় রাজবংশের ছ্িতীয়-প্রতাপকুত্র 

(১২৯৫-১৩২৬) রাঙ্গত্ব করিতেছিলেন। মালিক কাছচুর দেবগিরি হুইয়া 
তেলেঙ্গানায় ওয়ারঙ্গল (ড/8:878281) অভিমুখে যুদ্ধধাত্রা করিলেন ( ১৩১৩ 

প্রতাপকত্র তাহার লহিত সন্ধি করিতে ৰাধ্য হইলেন। প্রচুর হাতীঘোড়। 
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ও ধনরত্ব লইয়া কাছুর দিল্লী ফিরিয়া! গেলেন। উত্তর-দাক্ষিণাত্যের পর আরও 
দক্ষিণে হোয়সল ও পাণ্যদের রাজ্য অভিমুখে মালিক কাক্ষুরের অভিযান আরস্ত 

হইল। দেবগিরি হইতেই তিনি যুন্ধযাত্র করিলেন এবং রামদেব যথাসাধ্য 

তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কাফুর প্রচুর লুষ্টিত দ্রব্যসন্ভার লইয়া 
দিল্লী ফিপিয়! আসিলেন (অক্টোবর ১৩১১ )। 

যত দ্রুতগতিতে উত্থান, ততোধিক দ্রুতগতিতে পতন যেন সেকালের রাজা 

৪ রাক্জশক্তির ভাগো লেখা থাকিত। যে বিশাল সাম্রাজ্য আলাউদ্দিন 

গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন তাহার ভিৎ দৃঢ় করিবার অবকাশ তিনি পান নাই। 

রাজ্যের নেশায় তিনি বাজাবুদ্ধি কবিয়াছিলেন, তাহার স্থশাসন সম্ভব কি না 

ভাবিয়! দেখেন নাই। অল্পকালের মধ্যে তাই তাহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও 

বিদ্রোহ দেখ! দিল। গুজবাট বিদ্দোহ করিল, চিতোরের রাজপুতরা আবার 

স্বাধীনতা ঘোষণ! করিলেন, দেবগিরিতে রামদেবের জামাতা হরপালদেব 
ক্ষমতা দখল করিলেন। অস্থস্থ আলাউদ্দিন এই অসস্তোষ ও বিজ্বোহেব 

মধ্যে শেষ নিঃশ্বান ত্যাগ করিলেন (২ জা্গয়ারি, ১৩১৬ )। 

জালাউদ্দিনের অর্থনীতিক সংস্কার 
রাজনীতিক ও সামরিক কার্ধকলাপে ব্াস্ত থাকিলেও স্থলতান আলাউদ্দিন 

প্রথম হইতেই মূল অর্থশীতিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। " তাহার 
প্রধান কাজ হইল, রাজকর্মচারীদের সমস্ত নিষ্কর তৃসম্পত্তির বুত্তি বাতিল 
করা। এই বৃত্তিকে ইকত।' বলিত; খাহার। ইহা1! ভোগ করিতেন তাহাদের 

বল! হইত “"ইকৃতাদার” (“জায়গীর ও 'জায়গীরদার, কথাও এই অর্থে ব্যবহৃত 

হয় )। ইক্তাদারর] ক্রমে অলম ও বিলাশী হইয়! ওঠেন, নিশ্চিন্তে আধিক 
নিরাপত্বা ভোগ করিয়! ব্লাজকর্তব্য তূলিয়া বান এবং প্রজাদের সহিত জোট 

পাকাইয়! নানারকমের রাজদ্রোছের চক্রাস্ত করেন। এই বৃত্তিভোগীর ঘরোদ্ব। 

প্রভূত্ব খর্ব করিবার জন্ত আলাউদ্দিন তূমিরাজস্ব ব্যবস্থার গুরুতর সংস্কারসাধনে 
মনোযোগী হইলেন। তাহার প্রবতিত নৃতন ভূষিব্যবস্থা হইল এই-_ 

১। জমির উৎপন্ন ফসলের অধধেক অংশ “রাজন্ব' নিরধধারণ করা হুইল, 

তাহ! হইতে কিছু বাদ দেওয়া হইবে না। | 

২। মগুল, প্রধান বা! পরগণাদারদের সকলরকষের “হুক' ব1! নিষ্ষর ভূমির 

বৃত্তি বন্ধ করিয়া! দেওয়া ছইবে এবং পদযর্যাদার জন্ত ভাহারা কোনরকমের 

১৩ 
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সুযোগ স্ৃবিধ! পাইবেন না। প্রবতিত “অধেকি ফসলের' হারে তাহাদেরও 
রাজস্ব দিতে হইবে । 

৩। জমি জরিপ করিয়া এবং ফললের গভপড়ত। উৎপাদন হিসাব করিয়। 
রাজন্ব নিধণারণ করা হইবে। 

৪| অনাবাদী চারণভূমির জন্যও “কর' বা ট্যাক্স দিতে হইবে। 
এই ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিষ্কার | অর্ধেক ফসল 'রাজস্ব' হিসাবে 
আদায় করিলে চাষীদের এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে না ধাহা! আমলার! ব! 
প্রধানর। উদরমাৎ করিতে পারিবেন । প্রধানদের ও আমলাদের নিষ্কর জমি 
ভোগ করারও অধিকার থাকিবে না এবং তাহার বদলে জমির জন্য তাহাদের 

যে-হারে ট্যাক্স বা কর দিতে হইবে তাহাতে তাহারাও প্রায় চাষীদের সমান স্তরে 

নামিয়া আমিবেন। অনাবাদী জমির উপর ট্যাক্স ধার্য করার ফন্তল তাহাদের 
উপরি আয়ের মস্ত পথও বন্ধ হইয়] ধাইবে। 

আলাউদ্দিন সামরিক বিভাগ পুনর্গঠনেও 'ইকৃতা” বা নিষ্কর বৃত্তির প্রশ্রয় 
দেন নাই, সৈন্যদের রাজকোধ হইতে নগদ টাকায় বেতন দিয়াছেন। এককথায় 

তাহার অর্থনীতিকে 'নগদ টাকা” বা 'মুদ্রাকেন্দ্রিক' নীতি বলা ঘায়। তাহার 
কালে মধ্যযুগে এই আধুনিক কালোপযোগী অর্থনীতিক মনোভাব বাস্তবিকই 
বিশ্ময়ের উদ্রেক করে। 

মুদ্রাপ্ষীতি ও মুল্য-নিয়ন্ত্রণ। বৃত্তির বদলে আলাউদ্দিনের মুদ্রাকেন্্িক 
বা নগদ-টাকার নীতির ফলে সমাজে টাকার পরিমাণ ও প্রচলন দুই-ই বুদ্ধি 

পায়। লোকের হাতে টাক? বেশী আমার জন্ মুদ্রাম্ফীতি (1718607) হয়। 

সমাজে বিনিময় বা কেনাকাটার জন্য পণ্যত্রব্যের সরবরাহ যদ্দি না বাডে, কেবল 

টাকার পরিমাণ বাড়ে, তাহা হইলে পরিমিত পণ্য অধিক টাকার বিনিষয়ে 

লেনদেন হইতে থাকে, অর্থাৎ পণ্যের মৃলাবৃদ্ধি হয়। আলাউদ্গনের আমলে, 
বিশেষ করিয়া রাজধানী দির্লী অঞ্চলে, এই মুদ্রান্্ীতি ও মৃলাবৃদ্ধির লক্ষণ দেখ। 
দেয়। স্থতরাং তিনি মৃলানিয়ন্ত্রণের বিশেষ আবশ্তাকতা বোধ কবেন। তাহার 

জন্ত, এই ব্যাবস্থা কর! হয় £ 

১। পণাদ্রবোর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ । 

২। যানবাহন নিয়ঙ্রণ । 

৩। পণ্যব্রব্যের বাবহার নিয়ন্ত্রণ । 
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প্রথম ও দ্বিতীয়টি আধুনিক 'কণ্টেবল' ব্যবস্থার মতো, তৃতীয়টি আধুনিক 
“রেশনিং' | জরুরী অবস্থায় ও সংকটের সময় এই “কণ্ট্োোল' ও “রেশনিং' 
ব্যবস্থ৷ আধুনিক রাষ্ট্রে প্রবতিত হইয়া থাকে । আলাউদ্দিন প্রধানত দিলী ও 

তাহার পার্বতী অঞ্চলে এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। তাহার 

জন্য সুসংগঠিত গোয়েন্দাবিভাগ ছিল এবং আইন ভঙ্গ কবিলে কঠোব শাস্তি 

দিবার ব্যবস্থ'ও ছিল । বণিক, ব্যবসায়ী ও দৌকানদারেরা শাস্তির ভয়ে কিছু 
করিতে সাহম করিতেন না। অসাধু ব্যবসায়ীদের গদি ও দোকান হইতে 
পদাঘাত করিয়। রাস্তায় ফেলিয়! দিয়া প্রকাণ্যে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত 

করা হইত। বারনী লিখিয়াছেন যে আলাউদ্দিনেব এই পণ্য ও মূল্যনিযন্ত্র 
ব্যবস্থায় আশ্চয হৃফল ফলিয়ছিল। দেশেব লোক কিছুদিন স্থখে ও শান্তিতে 

বাম করার স্থযেগ পাইয়াছিল এবং আমলা বা অমাত্যর। তাহাদের 

উপর ঘখন তখন অত্যাচাব কবিতে সাহস পাইতেন ন]। 

খলজী সাঅ।জ্যনীতি 
মুনলমানী শ্বৈরশাসনের চুড়ান্ত প্রকাশ হইয়াছিল আলাউদ্দিনের 

রাজত্বকালে । সামবিক অধিনায়কত্ব ও রাষ্ত্িক শাননে তাহার যে স্বাতাবিক 

প্রতিভ! ছিল, মধ্যযুগের ইতিহাসে তাহা অত্যন্ত বিরল। মধাধুগের রাষ্ট্রনীতির 

ভিত্তি ছিল ধর্ধ। মুলমানরাষ্ট্রও ইসলামধর্জেব ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
ন্থুলতান' উপাধি প্রথমে বাগদাদেব খলিফার রাঙ্ের স্বাধীন রাজার] বাবহার 
করেন, এবং “ম্থবলতান" ও “স্রুলতানৎ কথাব অর্থ হইল ক্ষমতা ও কতৃত্ব। 

ভারতবর্ষে আসিয়া ইসলামধর্মের সহিত স্থলতানী রাষ্ট্রনীতির ব্যবধান "ক্রমেই 

ছুস্তর হইয়। উঠে। বা্-পরিচালনার সহিত ধর্মকর্মের বিচ্ছেদ ঘটিতে থাকে । 

খল্জীবংশের স্থলতানদের মধ বোধহয় আলাউদ্দিনই ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ 
সাধনে সর্বাপেক্ষা বেশী তৎপর ও কৃতকাধ ছন। একজন বিখ্যাত এঁতিহামিক 

আলাইউদ্দিনের রাষ্ট্রনী তিকে “1118015195611191) 30805০:8৮” বাম্যাকিয়াভেলির 

মতো কুটিল রাষ্ট্রনীতি বলিয়াছেন। ইহাতে তীহার বাস্তব রাষ্ট্রনীতিজানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। খল্জীবংশের স্ুুলতানদের সাহ্রাজাপ্রলারনীতি এই 
বাস্তব রাষ্ট্রনীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই কারণে তাহাদের পক্ষে, 
বিশেষ করিয়৷ খল্জীবংশের শ্রেষ্ঠ স্বলতান আলাউদ্দিনের পক্ষে সমগ্র উত্তর- 
ভারত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্বস্ত বিশাল সাশ্র।জ্য প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব হুইয়াছিল। 
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বারনী, খসক ও নিজামউদ্দিন আউলিয়। | 

থল্জীযুগের অন্যতম মুসলমান কাহিনীকার (010:011016£ ) জিয়াউদ্দিন 
বারনী। তাহার “তারিখ-ই-ফিরুজশাহী” গ্রন্থ হইতে তংকালের বহু 
এতিহাসিক বৃত্তান্ত জানা যায়। একালের মুসলমানযুগের এঁতিহাসিকরা 
তাহার এই গ্রস্থ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার তথ্যনিষ্া 'ও 

' বিচারবোধেরও প্রশংসা করিয়াছেন। 
আমীর খনরুর আসল নাম আবুল হাসান । “খলক' তাহার ছদ্পনাম। 

ভারতের স্শ্রেষ্ঠ মুসলমান কৰি ও এঁতিহামিক বলিয়া তিনি খ্যাত। ১২৫৩ 
্ীষ্টাবন্দে তাহার জন্ম, ১৩২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তাহার মৃত্য । স্থলতান 

বলবনের রাজত্বকালে তিনি যুবরাজ মহম্মদের অভিভাবকত্ব করিতেন। 

বিষ্যাচ্চা ও বিদ্বৎজনের সাহচর্ধের প্রতি তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। 

ক্রমে পরবর্তী স্থুলতানদের আমলে তিনি রাজনভাকবির মর্ধাদ] পান। স্থুলতান 
আলাউদ্দিন তাহাকে মামিক একহাজার তস্কা৷ বেতন দিতেন । 

মুমলমান সাধু শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার একজন প্রধান তক্ত ছিলেন 
খসরু | ধর্মপ্রাণ নিজামউদ্দিনের চরিত্র-মাহাত্যে আরও অনেকে তখন আরুষই 

হুইয়াছিলেন, স্থলতানরাও তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধ1! করিতেন । শোনা যায় 

আমীর খয়রু সাধু নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে এত গভীরভাবে ভালবামিতেন ফে 
নিজামউদ্দিনের মৃত্যুর শোকে অভিত্বত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহার 

মৃত্যু হয়। 
| ভূঘলকবংশ 

দোর্গুপ্রতাপ আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর কিছুদিন সিংহাসন লইয়া জঘন্ত 
চক্রান্ত, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি চলিতে লাগল। গুজরাট হইতে কেনা গোলাম 
মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে প্রায় রাষ্ট্রের কাগডারী হইয়া 

বসিয়াছিলেন, প্রতুর মৃত্যুর পর স্বভাবতঃই তিনি মসনদের চক্রান্তের প্রধান 
নায়ক হইলেন। এই সময় উত্তরপশ্চিম লীমাস্তের দীপলপুরের রক্ষকশানক 

গাজী যালিক' এই নিবিকার হ্ছেচ্ছাচার বন্ধ করিবার জন্ত লসৈন্তে দিল্লী যাত্রা 

করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন দখল. করিয়। ঘিয়্াসউদ্গিল ভূঘলক নাম গ্রহণ 

করেন। ইনিই তুঘলকবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩২৫ সনে ঘিয়াসের মৃত্যু হইলে 
ডাহা পু্ধ জুনা খা 'মহ্মদ বিন তুঘলক' নাষে স্থলতান হন। 
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মহম্মদ বিন ভূঘলক ১৩২৫"৫১ 
মিংহাসনে বলিয়া মহম্মদ তুঘলক প্রথমে শ।সনসংস্কারে মন দিলেন। 

গঙ্গা-ঘমুনার দোয়া অঞ্চলে তিনি সাধারণের ব্যবহাষ ছিনিসপত্রের শুল্ক ও 

করবৃদ্ধি করিলেন। বারনী লিখিয়াছেন যে প্রজাদের আয়ের দিকে নজর ন' 

রাখিয়। স্থলতান এত বেশী মাত্রায় কর ও আবওয়াব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে 

তাহাদের আর দুর্দশ/র সীমা ছিল না। মহম্মদ মুদ্রা-প্রচলন বৈধ ঘোষণা 

করিয়া ( ১৩৩০ ) এবং তাত্রমুদ্রা প্রবর্তন করিয়া রীতিমত দুঃসাহসেব পরিচয় 

দেন। মজুত মোনা বপা যাহাতে খরচ না হয় এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি চালাইবার 

জন্য যাহাতে কোন আগিক অনটন ন! হয়, বোধ হয় সেইজন্যই মহম্মদ তাত্রমৃত্রা 

প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্ত এই ব্যবস্থা তাহার বানচাল হইয়া 
যায়, কারণ অসংখ্য জ।লমুদ্রা বাজাব ছাইয়া ফেলে। 

মহম্ম? বিন তুঘলকেব মুর 

দিল্লী হইতে দাক্ষিণাতভোব দেবগিরিতে ( দৌলতাবাদ ) রাজধানী পরিবর্তন 

কবর পধিকল্পন। তাহার প্রচুর অর্থ-অপব্যষের ও অদুরদখিতার আর-একটি 
ষ্টাস্ত। দেবগিরিতে বাহাউদ্দিনের বিদ্রোহ দমন কবিতে গিয়া তিনি 

দেখিলেন যে তীহার সাজ শাসনের দিক হইতে উহ্হার ভৌগোলিক অবস্থান 

খুবই গুরুত্পূর্ণ। স্রতবাং তিনি দেবগিরিতে ব! দৌলতাবাদে রাজধানী 
স্কানাস্থরিত করার সিদ্ধান্ত করেন। অবশ্ব কিছুকালের মধ্যে সথলতানের 

উৎসাহ যেমন দপ. করিয়া জলিয়! উঠিয়াছিল তেমনি খপ. করিয়! নিতিতক 
গেল । মহম্মদ আবার দৌলতাবাদ হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৩৩৭)। 

মহল্মাদের যুদ্ধবাত্রা ও বিজ্রোহ-মন। মহন্মদের মতো! খেয়ালী স্থলতান 
ঘে মধো মধ্যে দিথিজয়ের স্বপ্ন দেখিবেন তাহাতে বিম্ময়ের কিছু নাই। একবার 



১৬৬ ভারতজনের ইতিহাস 

তিনি খোরাসান অভিযানের ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে তাহ পরিত্যাগ 

করেন। তাহার চীন অভিযান সম্বন্ধে যে কাহিনী শোনা যায় তাহা! ঘটনা 

নহে, নিছক কল্পনা। বিদ্রোহ দমনের মধো প্রথমে মহম্মদ দক্ষিণভারতে 

পূর্ব-উপকৃল অঞ্চলে যাত্রা করেন ( ১৩৩৫ )--উদ্দেশ্ট ছিল মেখানকার বিদ্রোহী 

শাসক জালালউদ্দিনকে দমন করা। কিন্ত ওয়ারঙ্গল পর্যন্ত পৌছানোর পর 
সৈম্ঙ্দের মধ্যে মহামারী লাগাতে তিনি অভিধান পরিত্যাগ করেন। পাঞ্বে 

বিপ্রোহ হয় এবং বিজ্রোহীব] লাহোর অধিকার করেন। স্থলতান দাঞ্গিণাত্য 

হইতে দুইজন মেনাপতি পাঠান, উহার বিজ্ঞোহীদের দমন করিয়া! লাহোর 

পুনরধিকার করেন । 

বাংলাদেশে বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল, মহম্মদের সময়েও বাদ গেল না। 

বহরম খার মৃত্যুর পব মালিক ফকরউদ্দিন নিজেকে পূর্ববঙ্গের শাসক বলিয়া 
ঘোষণা! করেন। কাদিব খা ছিলেন লখনৌতির শামক, বিদ্রোহী সৈম্যদেব 
হাতে তিনি নিহত হছন। এই স্থযোগে ফকরউদ্দিন লখনৌতি দখল কবিবার 
চেষ্টা করিলে আলি মুবারক নামে কাদ্িরেব একজন অন্ুচর বাধ| দেন এবং 

দিল্লীর কাছে সাহায্যের জন্ত আবেদন করেন। কোন সাড। না পাইয়া 

মুবারক নিজেকে লখনৌ তির স্বাধীন শালক বলিয়৷ ঘোষণা কবেন। ফকর ও 
মুবারকের বিরোধ কয়েক বছর ধরিয়া! চলিতে থাকে । মহম্মদ এই বিরোধ 

অবসানের জন্ত কিছুই কবিতে পারেন নাই। তারপব অযে|ধ্যার শাসক 

আইম-উল-মূলক বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহ দমন করিয়া! তাহাকে বন্দী কবা 
হুয়। ইহার পর মূলতানের শাসককে হত্যা করিয়া নগরটি দখল কব! 

হয়। হ্থলতান মহম্মদ নিজে সিন্ধু অভিযান করেন, শাহু ভয় পাইয়া পলায়ন 

করেন। তারপর পার্বত্য অঞ্চলে অভিষান করিয়া! তিনি জাঠ ও রাজপুতদের 
কয়েকজন দলপতিকে দিল্লী ধরিয়! আনিয়। ইসলামধর্মে দীক্ষ! দেন। ১৩৫১ 

সনে ডীহার মৃত্যু হয়। | 

ৃ মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব 
ঈশ্বরী প্রসাদ বলিয়াছেন ২ “24111971090 প08101810 আ25 0000650100- 

2015 005 80169 2001) 2000176 0195 01016416505 0£ 056 17110016 

48৫5. মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহদের মধ্যে ভারতে মহম্মদ তুঘলক নিঃসন্দেহে 

অর্বাধিক ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। এই ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রশাননের ক্ষমত! 
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নহে, তাহার মহিত বি্াবুদ্ধি-পাগ্ডত্যের ক্ষমতারও মিলন হইয়াছিল। 

মুনলমানবিজয়ের পর দিল্লীর দিংহাসন যে-সব স্থলতান অলংকৃত করিয়ছেন 

তাহাদের মধ্যে মহম্মদের মতো! বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন ন!॥ 

তাহার বিম্মগকর স্মরণশক্তি, ক্ষুবধার নুদ্ধি ও সর্ববিষ্যা আয়ত্ব করার অসাধারণ 
প্রতিভ| ছিল। যেমন তিনি চারুকলার সমঝদার ছিলেন, সুশিক্ষিত পণ্ডিত 

ও সুদক্ষ কবি ছিলেন, তেমনি তর্কশান্ত্র জ্যোতিষশান্ব এবং পদার্থবিজ্ঞানে 

পর্যন্ত তাহার রীতিমত দখল ছিল। যেমন শব্ববিস্তাসে, তেমনি অক্ষরবিন্যামে 

( 68111815175 ) তিনি পারদর্শা ছিলেন । আ্রীক তর্কবিস্তা ও দর্শনশান্ত্রেও 

তাহাব গভীর জ্ঞান ছিল। বারনী বলিয়াছেন ঘে পাগ্ডিত্য ও প্রতিভায় মহম্মদ 

ছিলেন বিধাতার বিচিত্র স্থষ্টি। 

পাণ্ডিতোর মতে! তীহার চারিত্রিক উদারতার প্রতিও সকলের অকু% 
শ্রদ্ধা ছিল। দীনছুঃখী হইতে আরস্ত করিয়া ধান্মিক, পঞ্ডিত প্রভৃতি সকল 

রকমের যোগ্য ব্যক্তিকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন । কিন্তু তাহার চরিত্রে 

এত 'গ্রণের সমাবেশ হওয়া সত্বেও কোন কোন সমালোচক তাহাকে পরম্পর- 

বিরোধী দোষ-গুণের বিচিত্র সংষিশ্রণ বলিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত খেয়ালী 

ছিলেন এবং খেয়ালের বশে (যেমন রাজধানী অপসারণ, দৌয়াব অঞ্চলে 

কববৃদ্ধি, তাতমুত্রার প্রচলন ইত্যাদি) এমন অনেক কাজ কবিয়াছেন যাহাতে 
রাষ্ট্রের অপূরবীষ ক্ষতি হইয়াছে । কিন্ধ তাহাকে এই কারণে 470150016 ০£ 

00051053% অথবা “210082104 ০020173001)0 06 00120:201001072” বলিবার 

কোন সংগত কারণ নাই। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিয়াছেন ষে তাহার বিরুদ্ধে 

প্রধানত ধর্মপবজীরাই নানারকম অভিযোগ করিয়াছেন, এমন কি এঁতিহাসিক 

বারনীর'ও অভিযোগের কারণ তাহাই । 

ইবন বতুভার বিবরণ 
ভ্রয়োদশ শতকে মার্কো পোলোর পর চতুর্দশ শতকে ভারতবর্ষে আর একজন 

বিখ্যাত পধটক আসিয়াছিলেন আরব দেশ হুইতে, তাহার নাম ইবন বতুতা, 
আসল নাষ “আবু আবদুল্ল! মহম্মদ । ১৩২৫ হইতে ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত শতিনি 

প্রান্ন ৩ৎ বছর ধরিয়া আফ্রিকা পশ্চিম-এসিয়া, ভারতবধ, দক্ষিণ-পূর্ব-এনিয়া, 

চীন ও স্পেন পর্স্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের 
(১৩২৫-৫৪৯) মধ্যেই বতুতা নানাদেশ ভ্রমণ করেন, এবং ভারতবর্ষে আনেন 
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১৩৩৩ খ্রীষ্টান্দে। মহম্ম্দের ব্যক্তিগত চরিত্র, এবং সেই ধুগের হিন্দুস্থানের রাষ্ট্র 
সমাজ অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য তাঁহার ভ্রমণ- 
বৃততাস্ত হইতে পাওয়া যায়। বতুত৷ মহম্মদের চরিত্র সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন ঃ 

৭্ুলত[ন যেমন দানধান করিতে ভালবাসিতেন, তেমনি রত্তক্ষয় করিতেও 

তাহার অরুচি ছিল না। তাহার প্রাসাদের ফটকের সামনে প্রতিদিন দেখ! 

যায় কয়েকজন দানের প্রতাশায় আছে, আবার তাহাদেপসই পাশে হয়ত 

কয়েকজন প্রাণদগ্ডের আর্দেশের অপেক্ষায় ভয়ে কাপিতেছে।” 

ইবন বতুতা ভারতেব সমাজ সন্বন্ধেও অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। এই সব বিববণের মধো 'সতীদাহের' বিবরণ উল্লেখযোগ্য । মহম্মদ 

তুঘলক নতীদাহ রোধ কবিবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন, তবে সফল হন নাই, হওয়া 
সম্ভবও ছিল না। বত্তৃতার বুন্তান্ত হইতে মনে হয় যে সতীদ্বাহের জন্য স্থলতানরা 
একরকম 'লাইসেন্স' বা অন্ুুমতিপত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

ফিরুজ তুঘলক ১৩৫১-৮৮ 
মহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার প্রিয় পিতৃব্যপুত্র ফিরুক্জ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে 

অভিষিক্ত হছন। মহম্মদের রাজত্বকালেই তিনি রাজকাধের বিভিন্ন দিকে প্রচুর 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । যুদ্ধবিগ্রহেও তিনি খুব দক্ষ হুইয়াছিলেন। 

সিংহাসনলাভের পর তিনি বাংল।দেশ ও দিম্ধুদেশ তাহার শাসনে আনিবার 

জন্ত সচেষ্ট হন। 

বাংলাদেশে অভিবান (১৩৫৩-৫৪, ১৩৫৯-৬০)। বাংলার্দেশে তখন উত্তর 
ও দৃক্ষিণবঙ্ষের শাসক ছিলেন শ।ম্সউদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস লখনৌতি 

, দখল করিয়! ( ১৩৪২ ) পশ্চিমবঙ্গের, এবং পরে পূর্ববঙ্গের শাসক হন। যখন 

তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করেন তখন সুলতান ফিরুজ বিপুল সৈন্য লইয়া 
বাংলাদেশে অভিষান করেন ( নভেম্বর ১৩৫৩ )। ইলিয়াম একডালা ছর্গে 

( দিনাজপুর জেলায় ) আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাহাকে ধরিতে না পারিয়া 

সথলতান দিল্লী ফিরিয়! আসেন (সেপ্টেম্বর ১৩৫৪ )। ফিরুজ দ্বিতীষবার 

বাংলা অভিষান করেন ১৩৫৯ গ্রীষ্টান্দে। এই অভিযানের পথে তিনি 

(ৌনপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে পৌছাইবার পর দেখেন যে 
ইলিয়াসপুত্র সিকান্দার আত্মরক্ষার জন্ত একডাল! ছুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। ছূর্গ 

অবরোধ করিয়াও বখন বিশেষ কোন ফল হইল না তখন ফিরুজ বিরোধ মিটাই য় 
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ফেলেন। ইলিয়াসপুত্র সিকান্দার পৃববঙ্গে ককরুদ্দিনের জামাত জাফর খাকে 
সোনারগাঁ প্রতার্প করিতে সম্মত হুন, এবং স্থলতানকে মূল্যবান উপঢৌকন 
দিয়া খুশী করেন। কিন্তু জাফর থা দিল্লী আসিয়া আর বাংলায় ফিরিয়া! যাইতে 
চাহেন না, সিকান্দারকেই স্থলতান বাংলার শানকরূপে মনোনীত করেন। 

জিন্ধু অভিবান। দিদ্ু প্রদেশে থা! অঞ্চলে মহম্মদ তুঘলক বিভ্রোহ দমন" 
করিতে গিয়া পরলোকগমন কবেন। বিদ্রোহীরা তাহার শাসন মানে নাই। 

ফিরুজ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সিন্ধু অভিধাঁন করেন (১৩৬২) ৯* হাঙ্গার 
সৈন্ত ও ৪৮* হাতি লইম্মা। প্রকাণ্ড নৌবহর,ও সিন্ধুনদে জমা৷ করা হয়। থাট্রাব 
শাসক নগর রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম কবেন। স্থলতানের শিবিরে মড়ক, 

মহামারী ও ছৃভিক্ষ দেখা! দেয়। ফিরুজ তখন সিন্ধু ছডিয়| গুজরাট অভিমুখে 

যাত্র! করেন, কিন্তু পথের বিভ্রাটের জন্য তাঁভার বহু সৈন্ক্ষয় হয় । অবশেষে 

গুজরাটে পৌছাইয1 তিনি খাদ্য ৪ অর্থ পাইয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাডেন। কিন্ছু 
থাট্টার কথা কিছুতে ভুলিকে ন। পারিয়া আবার সিন্ধ অভিযান কবেন এবং 

গাট্টার শাঘক এইবার আল্মনমর্পণ করিতে বাধ্য হন। 

ফিরুজের ধর্মমত 

মহমদ তূঘলক যে মৃসলমান উলামা ৪ মোল্লামৌলবীদেব বির।গভাজন 
হুইয়|, উদার ধর্মমত পোষণ করিয়া নিজের সর্বনাশ করিয়।ছিলেন, ফিরুজ তাহ 

জানিতেন। কাজেই তিনি নিজেকে ইসলামধর্মের ত্রাণকর্তা ৪ মহাধামিক 

প্রমাণ কবিবার জন্ত প্রতিক্রিয়াশীল 9 'ন্চদার ধর্মনীতির সমর্থক হইয়! উঠিলেন। 
তিনি তাহার আম্মচরিত “ফৃতুহাৎ-ই-ফিকজ শাহী? গ্রন্থে লিখিয়াছেন “আমি* 
হিন্দু প্রজাদের ইললামধর্ম গ্রহণের জন্ত নানাভাবে উৎপাহিত করিযাছি। 

ধর্মাস্তারিত হিন্দুদের নগদ টাকা, জায়গীর, খেতাব, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি 

দিয় সন্ধষ্ট করিয়াছি ।* কেবল এই কাজ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। 

ধাহারা তাহার ইসলামধর্ম গ্রহণের আহবানে মাড়! দেন নাই, তাহাদের উপর 

তিনি “জিজিয়া” করের বোবা! চাপা ইয়াছেন এবং তাহাদের দেবদেবী ও দেবালয় 

ধংম করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের হত্যা করিয়াছেন। এইসব হিন্দুবিদ্বেষী 

কাজকর্মের জন্য গড়া মুসলমানরা! প্রীত হইলেন । পিস্ুবা মহম্মদের উপর 

মোল্প।-উলামাদের যে রাগ ছিল তাহা! আর ভ্রাতৃক্পুত্রের উপর রহিগ না। ফির 
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তাহাদের জন্য “ওয়াকৃফ' ( যেমন হিন্দুদের "দেবোত্তর" ইত্যাদি বা তমিদান 
করেন। গোঁড়া মুসলমানরা তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে থাকেন। 

রাজস্থনীতি ও শাজনসংস্কার 

ফিরুজ ইসলাম-অন্ুমে দিত চার প্রকারের “কর' প্রবর্তন করেন, ঘেমন 
খারাজ (ভূমি ও খনি-রাজন্ব ), খাম্ল (লুঠিত দ্রব্যের অংশ), জিজিযা ( বিধর্মী 

হিন্দুদের দেয় “কর? ) এবং ছজাকাং ( বাঘসরিক আযের উদ্বৃত্ত অংশের শতকর' 

আড়াই ভাগ )। কতকগুলি 'কর' তিনি রহিত করেন, যেমন গোচারণ-কর, 

গৃহগুষ্ধ ইত্যাদি প্রায় চব্বিশ রকমের রাজকব। চাষবাসের সৃবিধার জন্য 

সেচবাবস্থার উন্নতি করিয়া তিনি মেচকর প্রবর্তন করেন, খাল যেত নির্মাণ 

করিয়। চলাচলের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধ। করিয়। দেন। আধুলী-সিকি 

প্রভৃতি খগ্ুমুদ্রার প্রচলন করিয়া তিনি বাণিজ্যিক লেনদেনের বাধা দূর করার: 

চেষ্টা করেন। 

ঘরবাডী, পথঘাট, খাঁলনালা, নুতন রাজধানী ইত্য।দি নির্মাণকার্ষে স্থলতান 

ফিরুজের প্রবল উৎসাহ ছিল। ফিরুজাবাদ, হিসার, কিরুজপুর, ফতেহাবাদ, 
জৌনপুর প্রভৃতি নগর তাহার আমলে নিমিত। জনৈক কাহিনীকার বলিয়াছেন 

যে ফিরুজ ২০টি রাজপ্রাসাদ, ২০০ পান্থশাল।, ১০* সেতু, ১৯টি স্ানাগার, ৫টি 
চিকিৎমালয়, ৫টি বড কৃপ বা কুয়! এবং কয়েকশত স্থন্দর সমাধি নির্মাণ করেন। 

এইসব, নির্মাণকার্ষে তিনি হাজার হাজার যুদ্ধে বন্দী গোলমদ্দের নিয়োগ 
করেন। তাহার নূতন শহর ফিক্জ।বাদের ( দিল্লীর একাংশ ) শোভা! ও মর্যাদা 

ন্দ্ধির জন্য তিনি এলাহাবাদ ও মীবাট হইতে দুইটি অশোকস্তস্ত তুলিয়া আনিয়া 
নুতন করিয়া স্কাপন করেন। ইহার জন্য যে ইন্জিনিয়ারিং কৌশলের প্রয়োজন 
হইয়াছিল তাহ! সেকালের পক্ষে বিস্ময়কব মনে হয়। 

ফিরুজ আগের মতো! উৎপন্ন শশ্তের উপর নির্ভর না করিয়! কৃষকদের ছয় 

বছরের গড়পড়তা ফসলের আয় হইতে রাজস্ব নির্ধারণ কয়েন। আলাউদ্দিন 
খলজী ৪ মহম্মদ তৃঘলক জ্তায়গীর প্রথার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ফিরুজ পূর্ণোস্তমে 
জায়গীর পুনঃপ্রবর্তন করেন। রাজকর্মচানী, সেনাপতি, মৈনিক প্রভৃতিদের 
নগদ টাকায় বেতন না দিয়া তিনি পুনরায় জায়গীর দিবার বাবস্থা করেন । 

গোলাধপোধণে ফিরুজের বু অর্থের অপব্যয় হইয়াছে। ফিরুজের সময় 



খল্জী ও তুঘলকবংশ ১৭১ 

স্থলতানের 'অধীনে ১ লক্ষ ৮* হাজার গোলাম থাকিত এবং তাহাদের ভরণ - 

পোষণের বায রাজকে।ষ হইতেই বহন করা হইত। মধাযুগীষ স্ুগতানী 

বিলাসিতার উহ1 একটি বিচিত্র দৃষ্টাস্ত। 
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বঝোড়শ অধ্যায় 

তারের অভিযান। সুলতানদের পতন 
প্রায় ৩৭ নছর রাজত্র করিয়] ফিরুজ তঘল ক বুদ্ধ বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 

করেন ( ১৩৮৮ )। পরবতী নয়-দশ বছর সুলতানের সিংহাসনে দুর্বলের! রাজস্ব 

করিয়াছেন, এবং প্রবলের গ্রতাপের পর দর্বলের রাজত্বে যে অরাজকতা স্ষা্ট 

হইয়। থাকে ফিরুজের মৃত্যুর পর ভারতে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। 
অরাজকত।ব সুযোগে ভারতেয় ইতিহাসে বারংবান্ন যাহা! ঘটিয়াছে এইবার 

তাহার বাতিক্রম হুইল লা। দ্ধ চেক্গিসের আত্মীয় চাঘতাইবংশেব 

তারাঘাইনন্দন তৈমুক্ন ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অভিযান করিলেন। তেত্রিশ 
বছর বয়সে (১৩৬৯ ) তৈমুর মধ্যএলিয়ায় মমবকন্দের সিংহ।পনে অখিষ্টিত হইয়। 
মেসোপোতামিয়া, আফগানিস্তান ও পারন্দেশ জয় করেন। হিন্দৃস্বানের এশ্বধ 

্বতাবতঃই তাহাকে প্রলুন্ধ করে এবং উত্তিহাস সেই প্রলোভন মিটাইবার 

নুযোগও উহাকে করিয়! দেয়। 
সমরকন্দ হইতে বিপুল সৈন্যবাছিনী লইয়া, নদনদী অতিক্রম করিয়। ছয় 

মাসের মধ্যে তৈমুর রাজধ।নী দিল্লীর কাছে উপস্থিত হন। পথে প্রত্যেকটি 
নগর লুট ও ধ্বংস করিয়| তিনি নিধিচারে হিন্দুদের হত্যা করেন। স্বথলতান 

*ন!সিরউদ্গিন মামুদ তুঘলক ও তাহার প্রধানমন্ত্রী ইকবাল রাজধানী ছাড়িয়া 
পলায়ন করেন। তৈমুর দিল্লী অধিকার করিয়া হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে 

নবহত্যার পৈশাচিক তাগুবলীল্লায় মন্ত্র হন। মাত্র একপক্ষকাল দিল্লীতে 
অবস্থান করিয়া তিনি আবার সরমকন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন। তৈমুরের 

প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লীর বিশাল তুর্ক-আফগান সাআাজা বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়! 

পড়ে এবং দিল্লীর স্লতান € কেবল নামেই দিল্লীর শাসক হইয়া থাকেন | দি্ীর 

08. (1) 22058100 ০11]700 0, 

(4) 01885858758155 ৩ 68৪৩ 351655886-- 606 9%55705 ৪0৫ 

605 70018 170 00617706, 



তৈমুরের অভিযান। স্থলতানদের পতন ১৭৩ 

২১৩ 
১: ১১৬২ উউউ 

এই ছুর্তাগ্যের সময় দাক্ষিণাত্যের বাহমনী ও বিজয়নগররাজ্যে আল্ম প্রতিষ্ঠার 
এতিহাসিক স্থযোগ আসে। মালব, গুজরাট, জৌনপুর, বাংলাদেশ প্রভৃতি 
অঞ্চলে .দিল্লীর শাসনমূক্ত শাসকরা! স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। হ্ুলতানী 
শাসনের অবদান ঘনাইয়া আসে । 

জুজভানী লাজাজ্যের পতনের কারণ 
স্ললতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্ত কেবল যে শাসকরাই দায়ী ছিলেন তাহা! 

পছে, স্বামীর-ওমরাহু ও অমাত্যগোষ্ী হয়ত তাহার জন্ত আরও অনেক বেশী 
দায়ী ছিলেন। ভারতের প্রচুর এশ্বর্ববিলাসে তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল, আগের তেজ বীর্ঘ রণকৃশলত! কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। চতুর্দশ 



১৭৪ ভারতজনের ইতিহাস 

শতকে কুতব, ইলতৃৎ্মিস, বলবন, আলাউদ্ধিন, কাস্ছুর বা! দ্বিয়ামউদ্দিনেব মতো 

গ্রবলপরাক্রান্ত প্রতিভাশালী শাসকের কেন যে আর উদ্ভব হইল না তাহা 

চিন্তা করিবার বিষয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে মহম্মদ ফিরুজের 
আমল পর্বন্ত ঘত বাজকীয্ন বিলাদ বাড়িয়াছে, হাজার হাজার গোলাম 

স্থলতানের খেয়াল চরিতার্থের জন্ত রাজকোষের অর্থ শোষণ করিয়াছে, তত 

স্থলতানী রাষ্ট্রের ভিৎ ফাপা এবং ভিতরের শক্তিও ক্ষয় হুইয়! গিয়াছে । 

সথলতানী মাম্াজোর পতনের আরও কারণ ছিল। যখন চলাচলের ও 

ক্রুতগতি যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না! তখন উত্তর হইতে দক্ষিণভারত 

পর্বস্ত বিশাল নাঅ।জা কেবল স্থুলতানী দাপটের জোরে শালন কর অসম্ভব ছিল 

বল| চলে। কেন্দ্রীয় ও প্রার্দেশিক শাসনের যোগাধোগ এই কারণে প্রা 

বিচ্ছিন্ন হইত, কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবধানের জন্য সুলতানের দৃষ্টির 

অন্তরালে চক্রান্ত, বিদোহ ও অসন্ভোষ দানা বাধিতে পারিত। তাহাব কলে 

হথলতানর] রাঙ্গাশামনেব দিকে মনোযোগ দিবার অবসর পাইতেন না, কেবল 
চক্রাপ্ত ও বিদ্রোহ দমন কবিতে ব্যস্ত থাকিতেন। 

স্থলতানী সাম্রাজ্যেব পতনের আরও একটি বড় কারণ হইল, হিন্দুপ্রধান 

হিনুস্থানে কোন সুলতানই হিন্দুদের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই, এবং 

কোন হ্থনিয়ন্ত্রিত হিন্দু-নীতিও প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। মহম্মদ 

তৃঘলকের মতো! দুই-একজন ্ুলতান হিন্দুদের প্রতি কিছু উদার মনোভাব 

প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহ! ব্যক্তিগত ব্যাপার, কোন রাষ্ট্রীয় নীতিগত 

ব্যাপার নছে। রাষ্ট্রপিচালনায় হিন্দুদের সহযোগিতা ও সহা্তৃতি হইতে 
সথলতানর1 বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তাহার ফলে তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিৎ 

লর্দাই টলমল করিয়াছে । 

এতগুলি অস্তরায়ের জন্য স্থলতানরা তাহাদের রাজ্যের ভিত্তি ও 

আত্যন্তরিক সংহতি দৃঢ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন। তৈমুরের অভিযানের 

ঝডে স্বভাবতঃই তাহা! তাসের ঘরের মতো ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। তারপর 

পঞ্চদশ শতকের ইতিহাস হইতেছে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে ব্বতন্ত্র ও স্বাধীন 

হিন্দু-মৃদলমান শাসকদের আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। যোডশ শতকে 

মোগল-শাসনের শৃচনার পর হইতে ইতিহাসের ধার! আবার নৃতন খাতে 
বহিতে থাকে। 



তৈমুরের অভিযান । স্থলতানদের পতন ১৭৫ 

সৈয়ঙ্গ ও লোদীরংশ 

সৈয়দবংশের চারজন হ্থুলতান (১৪১৪-৫১) এবং আফগান (পাঠান ) 

'লোদীবংশের তিনজন স্থলতান ( ১৪৫১-১৫২৬) প্রায় ১১২ বছর রাজত্ব করেন। 
খিক্গির খা পৈয়দবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তৈমুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারীর 
প্রতিনিধিরূপে তিনি দিল্লীর দিংহাসনে বলিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, সমরকন্দে 
বংসরাস্তে “কর; পাঠাইতেন এবং রাজ্যের বিশৃঙ্খল! ও বিঞ্রোহ দমনে ব্যস্ত 

থাকিতেন। তাঁহার পুত্র মুবারক শাহ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং উচ্চ-রাজপদে 

ছুই-একজন হিন্দুকে নিয়োগ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

মুবাবকের পর মহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসিযা চাবিদিকে বিদ্রোহে সম্মখীন 

হন। তাহার পুত্র আলাউদ্দিন শাহ্ উচ্চাকাক্সী লাহোরের শাসনকর্তা বাহুলুল 
লোদীর কাছে সিংহাসন সমর্পণ করিয়া ( ১৪৫১) বুদ্দাউনে গিয়া বাস করেন। 

সৈয়দী শাসন এইখানেই শেষ হইয়া যায় । 

লোদীবংশের বাহলুল লোদী ( ১৪৫১-৮৯), তাহাব পুত্র সিকান্দার লোদী 
€ ১৪৮৯-১৫১৭ ) ও পৌত্র ইব্রাহিম লোদী ( ১৫১৭-২৬ ), তিনজনই কীতিমান 

শাক ছিলেন। সিকান্দার বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ শাসক হইলেও হিন্দুদের 

প্রতি বিদ্বেষনীতি অন্তসসরণ করিয়! পুধগামী স্থলতানদের মতো .মান্সাম্মক 

অন্যায় ও ভূল করিয়াছিলেন। আগ্রা শহরেব প্রতিষ্ঠার জন্য ( ১৫০৪) 

ইতিহাসে সিকান্দার স্মরণীয় হইয়া আছেন। 

পিকান্দার-পুন্ ইব্রাহিম লোদীও কৃতী শাসক ছিলেন। মেবারের রান! 
প্রত/পসিংহের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেন, বানা অমিতবিক্রমে তাহা, 
প্রতিরোধ করেন। অবশেষে স্থলতান ও আমীরের বিরোধ এমন স্তরে 

পৌছায় যে দৌলৎ খা লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণ করিতে আহ্বান 

করেন। গৰোদ্ধত আফগান আমীরর1 নিজেদের লবনাশ নিজেরাই ডাকিয়া 

আনেন। পানিপথের প্রথম এঁতিহাসিক যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত 
হইলে (১৫২৬) ভারতে মোগল-সাশ্্রাজ্যের ভিৎ প্রতিদ্তিত হয়, গ্লাঠন 

স্থলতানদের রাজত্বের অবসান হয়। 



১৭৬ ভারতজনের ইতিহাস 
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সপ্তদশ অধ্যায় 

হুসেন শাহ। রাজা গণেশ । বাহমশী রাজ্য 
স্থলতানী আমলে বাংলার স্বাতন্ত্রয ও স্বাধীনতা কিংবদস্তীতে পরিণত 

হইয়াছিল। মহম্মদ তৃঘলকের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এক নৃতন যুগের স্চন৷ 
করেন ইলিয়াম শাহ। এই ইলিয়াস শাহের বংশের পর রাজ! গণেশের বংশ ও 

₹সেন শাহের বংশ, মধ্যে স্বল্পকালস্থায়ী হাবসীদের রাজত্ব বাদ দিয়া, প্রায় 
দুইশত বছর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন ( ১৩৪২-১৫৩৮)। চতুর্দশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যোডশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত বিস্তৃত ইহাদের 
শাসনকালে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও এক নবযুগের 
চন] হয়। 

ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহ 

ইলিয়াস শাহ ( ১৩৪২-৫৭ ) লখনৌতির সিংহামন দখল করিয়া ত্রিহুত জয় 
করেন, নেপাল অভিযান কবেন দক্ষিণপূধ ভারতে চিন্কা হৃদ প্ধস্ত এবং জিম্ৃত 

হইতে চম্পারন, গোরক্ষপুর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়] বাংলার স্থলতানের 

মর্ধাদাবৃদ্ধি করেন। মহম্মদ তৃঘলকের শাসনকালে ইলিয়াসের পক্ষে এই প্রভাব- 
বিস্তারে কোন অস্থবিধ! হয় নাই। মুহম্মদের পর ফিরুজ তৃঘলকের বাংলাদেশ 

আক্রমণে ইলিয়াস বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, শেষ পধস্ত ফিরুজ একডালা- 

দুর্গ অধিকার ন] করিয়া দিজী ফিরিয়া গিয়ছিলেন। ফিরুজ-ইলিয়াসের মধো 

পরে বন্ধুত্বও হইয়াছিল এবং বাংলাব সহিত দিল্লীর উপঢৌকন আদান-প্রদান 
চলিত। ইলিয়াসের পুত্র সিকান্দারের আমলে ( ১৩৫৭-৮৯) ফিরুজ আবার 

বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, কিন্ত এইবারও একভাল। তুর্গ ছুর্ভেষ্ প্রমাণিত হয়, 

এবং দিল্লীর স্থলতান বাংলার স্থলতানের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি করিতে বাধ্য 

হন। মিকান্দরের পর তাহার পুত্র ঘিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৮৯-১৪*৯) এবং 

078৮0) সা: (3) 950881 02057111555 9055008 25195, 19515 08051, 

7058870 90810, | 

(9) 8857052) 08005, মদত 95165108665 ০0৫ 8:08 1099080, 

৯৭ 



১৭৮ ভারতজনের ইতিহাস 

আজমের পুত্র সৈফউদ্দিন হামজ| শাহ (১৪০৯-১* ) বাংলাদেশে রাজত্ব করেন, 
কিন্তু ইলিয়াম ও মিকান্দারের ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব তাহাদের ছিল না। হছামজার 

আমলে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ আরম হয়। এই গৃহযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ সঠিক জানা 
যায়ন!। এইটুকু শুধু জানা যায় যে এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে "রাজা গণেশ” নামে 

একজন ব্রা্মণ জমিদার ক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হুইয়া৷ ওঠেন এবং অবশেষে 

রাজসিংহামন দখল করিয়া বলেন। 

রাজ! গণেশ ও ভীছার বংশের রাজস্বকাল ১৪১৪-৪২ 
পঞ্চদশ শতাবীতে হিন্দু ব্রাঙ্মণ রাজ! গণেশ ও তাহার বংশধরদের মাত্র 

২৮ বছরের রাজত্ব (১৪১৪-৪২) কেন্দ্র করিয়! বহু কিংবাদস্তী ও কায্সনিক উপকথার 

সু্টি ছইয়াছে। মুসলমান আমলে হঠাৎ একজন হিন্দুর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাললাভ 

নিশ্চয় রোমাঞ্চকর ঘটন1। কাজেই কাহিনীর সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। 

সিকান্দার শাহের পর আজম শাহের অমল হুইতে স্থলতানের দুর্বলতার 

স্থযোগে দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার গণেশ ক্ষমতার উচ্চশিখরে ওঠেন । বিশাল 

জমিদারীর মালিক বলিয়া এমনিতেই তাছার যথেষ্ট প্রতাব ছিল, নিজের 

সৈন্তনামস্ত পাইক বরকন্দাজও তাহার রাখার অধিকার ছিল। আজমেব 

অক্ষম উত্তরাধিকারীদের আমলে স্বতাবতঃই গণেশ রাষ্ট্রপরিচালক হইয়! ওঠেন 

এবং স্থলতানরা তাহার হাতের পুতুল হইয়া পডেন। অবশেষে গণেশের পক্ষে 
ঘরোয়! চক্রান্ত ও বিবাদের মধ্যে রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসিতে ( ১৪১৪) 

বিশেষ কষ্ট ছয় না। একজন হিন্দু কাফেরের সিংহাসন দখলে ক্ষিপ্ত হইয়। 
মুমলমানরা জৌনপুরের শালক ইব্রাহিমকে বাংলাদেশে ইসলামনাষট্র রক্ষা কবাব 
জন্ত আহ্বান করেন। জৌনপুরী হুলতানের অভিযান অবশ্ঠ সম্পূর্ণ সার্থক হয় 
নাই, তিনি চুক্তি করিয়া বিযোধ মিটাইয়! ফেলেন । গণেশ কিছু অর্থ উপঢটৌকন 
দেন এবং গ্রাতিজ| করেন যে তাহার পুত্র ঘছু বা ( ষছুসেন ) ইসলামধর্ম গ্রহণ 
করিয়া! বাংলার স্থলতান হইবেন। গণেশ হচ্ুজমদ লদ্গেব নাম গ্রহণ করিয়া 
রাজত্ব করিতে থাকেন। তাহার সথশাসনে সাধারণ মুসলমানরাও এত গ্রীত 

হইয়াছিল ঘে, ফিরিস্তা বলেন, তাহার মৃত্যুর পর তাহারা! তাঁহাকে মুসলমানমতে 
কবর দিতে চাহিয়াছিল। 

রাজ! গণেশ বা! দস্থজমর্দনদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র যছুলেন ইলল্লাম- 
যে দীক্ষা বা.পুনীক্ষা নিয়া, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৪১৮)। ষছুসেনের 



হুসেন শাহ। রাজা গণেশ । বাহমনী রাজ্য ১৭৯ 

সুসলমানী নাম হইল “জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ” । যছুসেন জালালউদ্দিনের 
ধর্মাস্তর ছুইবার হইয়াছিল বলিয্না এঁতিহাসিকর] অনুমান করেন। প্রথম 

ধর্মাস্তরের পর তাহার পিত। রাজ! গণেশ তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়! পুনরায় 

হিন্দুধর্মে দীক্ষ! দিয়াছিলেন। কিন্তু ততকালে গৌডা' হিন্দু ও মুসলমান ছুই 

সম্প্রদ্দায়ই তাহাকে কোন সমাজে গ্রহণ করেন নাই । ঘছুসেন এইজন্তই পিতার 

মৃত্যুর পর ইলামধর্মে পুনদীক্ষিত না হইয়া সিংহাসনে বসিতে চান নাই। 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘছুসেনের হিন্দুধর্মগ্রহণ ব্রাহ্মণর! মনেন নাই বলিয়। তাহার 

হিন্দুবিদ্বেষণ্ড প্রবল হইয়াছিল। জালালউদ্জিন নামে রাজসিংহাসনে বসিয়া 
তিনি ব্রাহ্মণদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তাহার হিন্দুবিছ্বেষ সারা- 

জীবনই তীব্র ছিল। 

যছুদেন-জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর ( ১৪৩১) তাহার পুত্র শামসউদ্দিন 
আহমদ সিংহালনের অধিকারী হন। রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তে তাহাকে হত্যা কর! 
হয় (১৪৪২) এবং গণেশ-বংশের রাজত্বেরও অবসান হয। পঞ্চদশ এতান্দীব 

শেষ পর্বে হাবসী গোলামরা গৌডবন্ষের রাজসিংহাসনে কিছুদিন অধিষ্টিত 
হইয়া অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল হ্ষ্টি করেন। তাহাদের দৌরাম্ম্য দমন করিয়া 
ধসেন শাহ খন দিংহাঁসন দখল ( ১৪৯৩) করেন তখন আবার বাংলাদেশে 

শাস্তিশঙ্ঘল। স্থাপিত হম । | 

বাংলায় হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ 

হার সী গোলামদের আমলে বাংলাদেশ ও বাঙালীর চরম ছূর্গতি হইয়াছিল। 

এই ছুর্গতির কবল হইতে মুক্ত করিয়! বাংলাদেশে এক নবধুগের গ্রবর্তন করেন 

হুসেন শাহ। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রা্ত্বকালকে "স্বর্ণযুগ 
বলা হয়৷ 

মুশিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুব মহকুমায় “একানি-চান্পাড়া" নামে একটি গ্রাম 

আছে। হুসেনের বাল্যকালের স্থতি এই গ্রায়ের সঙ্গে দড়িত। কথিত আছে 
তিনি তাহার পিতার সহিত গৌড় যাইবার পথে এই গ্রামে আসিয়। উপাস্থিত 
হন। আরবদেশের সম্তরান্ত সৈয়দবংশীয় মুসলমান ছিলেন বলিয়া স্থানীয় এক 

কাজীর কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। গোঁড়ের ছাবসী শাসক তাহার 
প্রতিতায় মুগ্ধ হইয়া মাত এক আনা রাজন্বের বিনিময়ে তাহাকে চাদপাড়া 



১৮০ ভারতজনের ইতিহাস 

গ্রামের জমিদারী দেন। গ্রামের নাম তাই একীনি-াদপাড়া,। রাজন্ববিভাগে 
সামান্ত বেতনের কর্মচারী হইতে নিজের প্রতিভাবলে তিনি প্রধান-সচিবের পদে 

উন্নীত হন। তারপব তাহার লোকপ্রিয়তার জন্য সহজে তিনি রাজসিংহাসন 

দখল-করিয়! বসেন (১৪৯৩ )। 

উত্তরবিহার ও কামরূপ জয় করিয়া, আসাম উডিয়া! ও ত্রিপুবাঁয় অভিযান 

কগ্গিয়! হুসেন শাহ বাংলাদেশের পৃধগোৌরব পুনঃগ্রতিষ্টিত করেন। ত্রিপুরার 
একা:শও তাহার রাজ্যতৃক্ত হয। কেবল আসাম অভিধান ছাড। আর সব 

অভিষানেই তিনি সফল হন। উত্তরপশ্চিমে বিহার হইতে দক্ষিণ-পূবে শ্রাহট 

ট্টগ্রাম, উত্তরপৃবে হাজেো৷ এবং দক্ষিণপশ্চিমে মন্দারন ৪ ২৪-পরগণ। পধস্ত তাহার 

রাজা বিস্তৃত হয়। এই বিস্তৃত রাজ্যের কোথা বিশৃঙ্খল বা অশাস্তি ছিল না, 

তাহার হুশাসনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সখে-শান্তিতে বনবাম করিত। 

আচার্য ষছুনাথ সরকার বলিয়াছেন, “১1800010 [70501991781 আ৪5 

101।00656101980015 0115 0650, 16006 006 7680050, 01 000. 002012%8] 

01615 0£ 61681. জাতিধর্ম-নিবিশেষে সকল প্রজাঁব গ্রাতি সমদৃর্টি ও 

সম্প্রীতির জন্ত হিন্দু-মুসলমান সকলে তাহাকে ভালবানিতেন। মধ্যযুগে, বোধ 
হয় মোগল বাদশাহ আকবর ছাড়া, আর কোন শাসকেগ ভাগ্যে প্রজাদের 
এরকম অকুঞঠ শ্রদ্ধা ও স্বতংস্ষত ভালবাল৷ পাওয়া সম্ভব হয় নাই, এবং এত 
মহৎ মানবিক গুণের সমাবেশও কোন শাসকের চরিভ্রে হইয়াছে কিন। 

সন্দেহ। বাংলার মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের রাজকাষে নিয়োগ করিতেন, 
হুসেন শাহ হিন্দুদের উপর রাস্্রীয় দায়িত্ব ও সৈনাপত্যের তার দিতেও দ্বিধা 

, করেন নাই। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গ্রোস্বামী ছুই ভাই, বাংলার দুই 
বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডত ও কবি, স্থলতান হুসেন শাহের ছুই হাত ছিলেন 

বলিলেও অত্যুক্তি হুয় না। সনাতন গোম্বামী ছিলেন 'দবীর-খাস' বা 
প্রাইভেট মেক্রেটারী, আর রূপ গোস্বামী ছিলেন 'সাকর-মল্লিক, অর্থাৎ 

সবাধিকারী বা চাঁফ সেক্রেটারী । গোপীনাথ বসু ছিলেন উজীর, মুকুন্দ দাস 

ব্যক্তিগত [চিকিৎমক, কেশব ছত্রী রক্ষীপ্রধান, অন্থপ মিষ্ট মাস্টার, গৌর 

মল্লিক সেনাপতি । পাঠান স্থুলতানদের আমলে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন 

আরম হয় বটে, কিন্তু হুসেন শাহের পোষকতায় মধাযুগের বাংলা সাহিতোর 

প্রাণগ্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি হয় মালাধর বহু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খ 
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প্রমখ বিখ্যাত কবিদের সাহিত্যসাধনার ফলে। গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের প্রবর্তক 
ীচৈতন্তের আবিভাবে হুসেন শাহের রাজত্বকাল ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে, 
ভবিষ্যতেও থাকিবে । মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে 

এক নবজাগরণের প্রবর্তকবপে ইতিহাসে ₹সেন শাহ চিরন্মরণীয় হইয়া 

'আছেন। 
ভসেন শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নসরৎ শাহ ( ১৫১৯-৩২ ) গৌড়ের 

সিংহাসন অলংরূত করিয়া পিতার স্থনাম ও স্থকীতির এঁতিহা সর্বক্ষেত্রে অঙ্কুগ 

রাখেন। রাজকঙন্যপালনে, ধর্মী উদ্দাবতায়, বাংগ৷ সাহিত্য সংস্কৃতির 

আন্তরিক পৌষকতায় তিনি পিতাব স্থধোগ্য পুত্রবপেই পবিচয দিয়াছিলেন। 

তাহার আদেশেচট্টগ্রামেব বাজকর্মচারী ছুটি খ গ্রীকব নন্দীকে দিষা 'মহাভারত, 

'শঙ্গবাদ করান। কপিশেখর দেবকীনন্গন পি'হ নসরতের গুণগ্রাহী ছিলেন। 

শসবতের পুত্র আলাউদ্দিন ফিকজ শাহ ( ১৫৩২-৩৩ ) অল্পকাল রাজত্ব কবিলেও 

বাংলা সাহিত্যের ইন্িচ।লে ল্মবণীয় হইয়া আছেন । ীধর ব্রা্মণকে দিয়! তিনি 
শবি্যান্থন্দর' কাব্য লিখাইয়।ছিলেন। 

নমরৎ ৪ ফিকজ শাহের পব বাংল।ব শেষ স্বাধীন শাসক ঘিযাসউদ্দিন মামুদ 
শাহ (১৫৩৩-৩৮) কযষেক বছব প্রবল দুর্যোগের মধ্যে রাজত্র করেন । তারপর 

একদিকে আফগান বাঁব শের খান বা শের শাহ এবং অন্তদিকে মোগলব্েন 

প্রতিষ্ঠটব ফলে ভাবতের ও বাংলাদেশের ইতিহাস আবার নৃতন পথে বাক 

ফিরিতে থাকে । 

দাক্ষিণাত্যের বাহমনীরাজ্য র 
মহম্মদ ভুঘলকেব রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুর।জা বিজগ্বনগর ( ১৩৩৬ ) 

ও স্বতন্ত্র মুসলমান বাহমনীবাজা (১৩৪৭) প্রতিষিত হয়। দেঁবগিরির 
(দৌলতানাদ) বিজ্রোহী ওমর|হগোষ্ঠীর নেতা! ইসমাইল হইলেন স্বাধীন বাহমনী- 
বাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তবে 'নাহ্মনী” নাম তাহাব নহে। কিছুদিনের মধ্যে 

ইনম[ইল “হাসান নামে একজন মুসলমান সেন।নায়ককে রাজ্যভার অর্পণ 

করেন। হাসান পারস্যের বীব 'বহমনের' বংশধর বলিয়া বিশেষ মর্যাদা দাবী 
করেন এব" তাহার নামকরণ করেন আনুল মুজফফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ | 

চালানের “ব।হমন' উপাধির জন্য তাহ।র বংশ দীর্ীনা এবং তাহার রাজ্য 

বাহুমনীরাজা নামে পরিচিত। 



১৮২ ভারতজনের ইতিহাস 

হাসান বাছমন কৃতী, কিন্তু হিন্দুবিহেষী শাসক ছিলেন৷ গুলবর্গা ছিল 
তাহার রাজধানী (হায়দরাবাদের অন্তর্গত )। 'ুলবর্গা, বিদর, বেরার ও 

দ্বেবগিরি বা দৌলতাবাদ-_এই চারটি অঞ্চল বিভাগীয় শাসনকর্তার অধীনে 

রাখিয়া তিনি রাজ পরিচালন! করিতেন। বাহমনীবংশেব অন্ান্ত স্বলতানদের 

মধ্যে প্রথম-মহুত্মদ শাহ বাহমন ( ১৩৫৮-৭৩ ), ফিরুজ শাহ বাহমনী ( ১৩৯৭- 
১৪২২ ) ও আহমদ শাহ বাহমন ( ১৪২২-৩৫ ) অন্যতম । বাহমনী স্ুলতানদের 
সহিত প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ক্রমাগত বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধিত। 

বিরোধের একটি বড কারণ ছিল রুষ্ণা ও তুঙ্গতদ্রা নদীর মধ্যবতী রায়চুর 
ফোর়াৰ অঞ্চলে কর্তৃত্ব । 

তৃতীয়-মহম্মদ শাহ বাহমনীর মন্ত্রী মামু ঘাওয়ান ( ১৪৬৩-৮২ ) বাহমনী- 
রাজ্যে স্থশাসন ও শৃঙ্ঘলা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হন । দাক্ষিণাতোর ইতিহাসে 

মামুদ ঘাওয়ানের মন্িত্ব স্মরণীয় হইয়া আছে। দানধ্যানে, বদান্যতায় ও 

ম্যায়বিচারে তাহার সমকক্ষ সচিব তখন আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। 

বিদরে বৃহৎ মান্রাস] ও গ্রন্থাগার স্থাপন তাহার জীবনের স্মরণীয় কীতি। তাহার 

বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজছ্রোহের অভিযোগ করিয়া স্থলতান তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 

করেন (১৪৮১)। স্থলতান পরে তাহার তুল বুঝিতে পারিয়। মনস্তাপে 

অত্যধিক মগ্ধপান করিয়া! অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন। 

দ্বাক্ষিণাত্যের পঞ্চ-নুলভানবংশ 
ঘাওয়ানের প্রাণদণ্ডে ষেন বাহমনীরাজ্যেরও প্রাণদণ্ড হইল। বাহমনীরাজা 

খণ্ডখণ্ড হইয়! ভাঙিয়া পড়িল। তাহার ভগ্নস্থপের উপর দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি 
খগ্ুরাজ্যে পাচটি স্বতন্ত্র হুলতানবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল £ 

বেরার ॥ ইমাদ শাহীবংশ (১৪৮৪) 

বিজাপুর ॥ আদিল শাহীবংশ (১৪৮৯ ) 

আহম্মদনগর ॥ নিজাম শাহীবংশ (১৪৭) 

গোলকুণ্ডা ॥ কুতুব শাহীবংশ (১৫১২) 
ৃ বিদ্র ॥ বারিদ শাহীবংশ (১৫২৬) 

দাক্ষিণাত্যের এই পাঁচটি স্থুলতানবংশের মধ্যে বিজাপুরের আদিল শাহীবংশের 

কীতি ল্মরণীয়। আদিল শাহ মারাঠী-নানীকে বিবাহ করেন, ফার্সীর বালে স্থানীয় 
মারাঠী ভাষা রাজভাষারূপে প্রচলিত করেন এবং সাহিত্য-শিল্পকলার অহুষ্ীলনে 



হুসেন শাহ। রাজ গণেশ । বাহমনী রাজ্য ১৮৩ 

নানাভাবে পোষকত। করেন। গোয়া বন্দর বিজাপুর রাজ্যের অস্তর্গত। আদিল 
শাছের আমলে পতুগীজরা রীতিমত যুদ্ধ করিয়া ১৫১৭ গ্রীষ্টাবকে এই গোয়৷ বন্দর 
অধিকার করে। তারপর প্রায় ৪৫০ বছর পরে ১৪৯৬১ সনের শেষে সেইদিন 

মাত্র গোয়া বিদেশী পতুগীজদের কবলমুক্ত হুইয়াছে। বেরার ছাড়া অন্ত চারটি 
রাজোর হ্থলতান একজোট হইয়া বিখ্যাত তালিকোটের যুদ্ধে ( ২৩ জাহ্ুয়ারী, 
১৫৬৫ ) বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করেন। আদিল শাহ আহম্মদনগরের 
রাজকুমারী চাদ্দবিবিকে বিবাহ করেন এবং ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাহাকে হত্যা 

করা হয় তখন তাহার নাবালক পুত্র ইব্রাহিমের “রিজেপ্ট' বা অভিভাবকরূপে 

চাদদবিবি রাঙ্জাশামন কবেন। 

আর্দিল শাহ্ীবংশেব শ্রেষ্ঠ কীতিমান স্থলতান হইলেন ইব্রাহিম আদিলশাহ 
(১৫৮০-১৬২৬) ও মহম্মদ আদিল শাহ ( ১৬২৬-৫৬)। উব্রাহিম নৃতন 

ভূমিরাজন্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হিন্দুধর্ম ও গ্রীষ্টধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ 

পোষণ করিতেন না। পতুগীজদের বাণিজ্যপ্রসারে 'ও গির্জা নির্মাণে তিনি 
উৎসাহ দেন এবং হিন্দুদের উচ্চ-রাজকর্মে নিয়োগ করেন। মহম্মদ আদিল 
শাহও সক্ষম শাসক ছিলেন, আহন্দদ্নগরের কিয়দংশ ও কর্নাটকের অধিকাংশ 

জুড়িয়! তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শাহজাহান বিজাপুর আক্রমণ করেন ১৬৩৫ 

্ীষটান্দে, ওরঙ্গজীব ১৬৮৬ শ্রীষ্টাব্ে বিজাপুর জয় করেন। আদিম শাহী 
স্থবলতানদের স্থাপত্য ও শিল্পকলাকীতি আজও বিজাপুরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
হুইয়। রহিয়াছে । 

00857105 

1. 7120 অ৪5 2815 28165)? 1198 00 5০0. 1070৭ 06 016 

, 10190 01 0208581 81061 (3217651) 8130 1015 51100659015 ? 

2,818100010 1303817) 31981) 25 20000650101081015 006 ০৪০ 

16 1500 005 158206550 01 006 10201658] 101615 0: 1361158].7 

[01500556106 5081065100610, | 

3. 0315 2 51301 8০00806 0£ 006 1155 200 1811 0 06 

5881387008191 161080005 200 0065 06 0 0105 152 

50160808068 0: 006 106০০812. 



অষ্টাহশ অধ্যায় 

বিজয়নগর-রাজ্য 

॥ পটতৃমি ॥ দক্ষিণভারতের ব্জয়নগর-রাঁজ্যের উত্বান ও পতন ইতিহাসেব 

একটি রোমাঞ্চকর ঘটন! বলিয়া মনে হ্য়। ভারতে ইতিহাসে দক্ষিণভারতের 

একটা নিজস্ব টৈশিষ্ঠ্য ও শ্বাতন্ত্রা বরাবরই ছিল, সেই আধযুগ হইতে । আর্য ও 

ব্রহ্মণাসংদ্কৃতির বিস্তার দক্ষিণে অনেক পরে হুইয়াছিল। মুসলমান আমলে 

প্রথম খল্জী-নূলতানর! দক্ষিণের দিকে দুষ্টি দেন, তৃঘলকরা সেই নীতি 

অস্থুদরণ করেন। মহম্মণ তুথলক দেবগিরিতে ( দৌলতাবাদ ) রাজধানী পহস্ত 

স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেবগিরির যাদববংশের বিপধয়ে এবং দক্ষিণে 

হুলতানদের অভিযানের আংশিক সাফল্যে দক্ষিণভারতীয় হিন্দুর৷ বিচলিত 

হইলেও হতাশ হন নাই। হিন্বধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতিব দীর্ঘ এঁতিহা সমন্ধে 

অতিদচেতন বলিয়া তাহার! ভিতবে ভিতরে ঢুর্ভেগ্ত প্রতিরোধের প্রাচীর গভিয়। 

তুলিয়াছেন। দক্ষিণভারতে শৈবধর্ষের প্রাবল্য ছিল। শৈবদের মধ্যে 

একাম্মবোধ ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন খুব দু ছিল। মুসলমানরা যেমন বিধর্মী হিন্দুদের 

“কাফের বলিতেন, শৈবরা! তেমনি বিধর্মী মুসলমানদের বলিতেন “ভাবী? । 
একডাকে শৈবরা একজোট হইতে পারধিতেন এবং ধর্মবক্ষার জন্য অকাতবে 

প্রাণ দিতেও কুণ্টিত হইতেন ন1। এই অবস্থায় দক্ষিপভারতের হিন্ববা 

ইসলামের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহার প্রসার ও প্রত্থত্ব খর্ব করিতে 

সংকল্প করিয়াছেন । এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিরোধ হইতে বিজয়নগর-রাজোর 

উত্বান সম্ভব হইয়াছে । 

লুচি অ়োাা: 109 718509657 7000016--80206 21108611008 291678, 
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বিজয়নগর রাজ্য ১৮৫ 

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা ১৩৩৬ 
দেবগিরির যাদববংণীয় রামদেব স্থলতানী গ্রনুত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন, কিন্ত 

তাহার পুত্র সঙ্গম মানিতে চান নাই । একথা আগে বলা হইয়াছে । সঙ্গমের 

পাচপুত্র ইসলামের গ্রনার প্রতিরোধ করার সংকল্প করেন। ছুই ভাই হুরিছর 
ও নুক্ধ! গ্রথমে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষা! নিয়! সুলতানের প্রতিনিধিন্ূপে দাক্ষিণাত্যে 

আসেন, কিন্থ ধর্মগ্তক আচার্য নিষ্ভারণা তাহাদের স্বধর্মপালনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ 

করেন। হরিহর ও বুক! স্ুলতানী আশ্রয় ও পরধর্মাচবণ ত্যাগ করিয়া 

শ্বধর্মরক্ষাথ শপথ গ্রহণ করেন। 

ইতিহাসের কি বিচিত্র বিচাব। দিল্লীর স্রলত।ন দাক্ষিণাত্যের মুসলমান 

আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্টাব জন্য তাহার যে বিশ্বস্ত উমলামধর্মী প্রতিনিধিদের 

( হরিহর ও ুক্কা ) পাঠাইয়ছিলেন, ্টাহারই শেষ পগন্ত ঘুবিয়া দাড ইয়া 

ইতিহাসেব সবশ্রেষ্ট হিন্্রাজা বিজযনগবের পত্তন করিলেন। 

হরিহব 9 বৃক্কা দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি স্রাজ্য জম করিয়া! সুলতানের 

বন্ধনমুক্ত হইয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাবপর তৃক্গভত্র! নদীর দক্ষিণতীরে 

নৃতন হিন্দবাজোর রাজধানী প্রতি! কবেন মভাসম।বোহে বিঙ্গযোতসব করিয়]। 

জযকীতির স্মতিবক্ষার তন্য নৃ্ভন বাজধাশীর নাম হয় “বিজয়নগর” এবং আচাধ 

বিদ্যারণ্যর উপদেশ ও উতৎ্ম|হের কথ। মনে করিয়া, তাহার আরও :একটি নাম 

বাখা হয় “বিষ্ানগর'। দেবত। বিবপাক্ষেব (শি) পূজা করিয়া সম্পূর্ণ 
হিন্ুবীতি মঙ্যা।য়ী হরিহরেব অভিষেক-উৎসব হয় (১৮ এপ্রিল ১৩৩৬ )। 

বিজয়নগর ও বাহমনীরাজ্যের বিরোধ 
॥ বিজনগর-বাহমনীর বিরোধ ও সংঘধ|॥ দানক্ষিণ/ত্র হিন্দুরাজ্য 

বিজয়নগব ও মুলমানবাজ্য বাশ্মনীর মধ্যে বিধোধ ও সংঘধ অবিবাম লাগিয়া 
থাকে, কেহ কাহার৪ 'প্রসার-প্রতিপত্তি সহ করিতে পারে না। বিজয়নগরের 

ঘ্বিতীয় হরিহর ( ১৩৭৪-১৪০৬ ) কাক্কী, ত্রিচিনো পন্নী, মহীশূর, কানাড়া। গ্রভৃতি 
য় করিয়া “মহারাজাধিবাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। বাহমনী স্থুলতানদের 

সহিত বিজয়নগরের সংঘর্ষ হয়। দ্বিতীয়-দেবরায়েব ( ১৪২২-৪৬ ) সময়;সিংহল 

পর্বস্ত প্রায় সমস্ত দক্ষিণভারতব্যাপী বিজয়নগররাজা বিস্তৃত হুয়। পববর্তী 
রাজাদের দুর্বলতার স্বযোগে বাহমনী স্থুলতানর] কষ্ণা-তৃঙ্গভল্ার দোয়াব অঞ্চল 

পর্যন্ত এবং উড়িস্তার গজপতি-রাজার! পূর্বাঞ্চলের অনেকটা অংশ অধিকার 



১৮৬ ভারতজ্নের ইতিহাস 

দাক্ষিণাত্যের স্থলতান ও 
বিজয়নগরের হিল্দুরাজ। 

গে নেলোব 

(রি 
১ হাঘচুর দোবাব 

ব্যাঙ্গালোর 'বিরোধের কে 

বালিকট উ 

বিচিনোপললী 

মাছুর। মং 

৩, 

তিনেভেলি 

কুইলোন | 

করেন। বিজয়নগবের সামনে ঘোব স্কট দেখা দেয়। এই সময় 
সঙ্গমবংশের ঘিতীয়বিরূপাক্ষকে সিংহাসনচাাত করিয়! সালুব-বংশীয় নরসিংহ' 
বিজয়নগরের দখল করেন ( ১৪৮৬ )। নন্রসিংহ সঙ্কট হইতে বিজয়নগরকে 

মুক্ত করেন, এখং বাহমনী ও উডিস্তার অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন।' 

সাহাব মৃতুব পর সেনাপতি নরল নায়ক রাজ্য-পরিচালনার ভায় নেন।, 

নরলের, মৃত্যুর পর পুত্র বীরনরসিংহ রাজা নরমিংহের অপদার্থ পুত্রকে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়া! বিজয়নগবের সিংহাসন অধিকার করেন। বীর-নরসিংহ 
হইলেন তুলুব-বংশীয়। তাহার অল্পকাল রাজত্বের পর কৃষঝদেব রায় রাজ! 
হন। কৃষ্ণদেব হইলেন বীন্ব-নরসিংছের ছোটভাই । 



বিজয়নগর রাজ্য ১৮৭ 

সাজা কৃকদেব রায় ১৫০৯-৩০ 

বিজয়নগনবাজ্যের ইতিহামে কৃষ্ধদেব রায় সর্বশ্রেঠ বাজার সম্মান 

পাইয়াছেন। ঠাহাব মতো! শক্তিশালী, দুরদর্শী, রণকুশলী স্থশানসক বিজয়নগরেব 

সিংহাসনে আর কেহ পূর্বে বা পরে অধিষ্ঠিত হন নাই। বাহুমনী ৪ তীহাদেব 
পরবর্তী বিজ্রাপুব, আহম্মদনগর, গোলকুপ্ডা প্রভৃতি স্থলতান্দের আক্রমণ ৪ 

বিজয়নগরের কৃষ্দেব রায়ের মুদ্র।। বিষুমুতি। রাজার নাম 

অভিযান, প্রতিরোধ করিয়া তিনি বিজয়নগবের মর্ধাদারদ্ধি করিয়াছেন। 
পূর্বেপকূল অঞ্চলের একটির পর একটি কেন্দ্র ইইচ্ত প্রতাপরুদ্রের 

( কাকতীয়বংশীয় ) আধিপত্য উচ্ছেদ করিয়া কুষ্ণদেব একেবাবে কটক পধন্ত 

অগ্রসব হইয়াছিলেন। 

তাজিকোটের যুদ্ধ ১৫৬৫।| কষণদেবের আমলে বিজয়নগরের প্রতাক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রভাব প্রায় সমগ্র দক্ষিণভ।রতে বিস্তৃত হুইয়াছিল। রুষ্ণদেবের পব 

তাহাব ভাই অচ্যুত রায়, ভ্রাতুষ্পত্র সদদাশিব রায় রাজা হন। সদাশিবের 
মন্ত্রী বাম রায় রাজোর পরিচালক হইয়। ওঠেন। তাহার সময়ে দাক্ষিণাতোর 
মুসলমান স্থলতাঁনরা একজোট হন এবং বেরার ছাড1 অন্য চার-স্থলতান মিলিত 

হইয়| বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান কবেন। যুদ্ধ হয় রুষ্ণা নদীব দক্ষিণতীয়ে। 

কিন্তু রাক্ষসী ও তাক্ষার্দি নাযে ছইটি উত্তরতীরের গ্রাম তালিকোট অপেক্ষ! 

ুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবতী বলিয়া এঁতিহাসিকর1 কেহ ইহাকে 'রাক্ষমী-তাঙ্গাদির 

ুদ্ধ', কেহ “তালিকোটের যুগ্ধ' বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। যুদ্ধে প্রথমে 

হিন্দুদের জয় হয়, কিন্ত পরে ২৩ জান্য়ারী ১৫৬৫ মঙ্গলবার, চুড়ান্ত সুংগ্রষমে 

বিজয়নগরের প্রচণ্ড পরাজয় ও বিপর্যয় হয়। 

বিজয়নগরের প্রশাসনিক ও অর্থনীতিক অবন্থ 
মধ্যযুগের সামস্ততস্ত্রের আদর্শ অস্থায়ী বিজয়নগর্ের রাষ্ছ্রিক ও প্রশাসনিক 
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ব্যবস্থার ভিত, গঠিত হইয়াছিল । রাজ! ছিলেন পিরামিডের চূড়ায়, মন্ত্রীপরিষদ 
তাঁহাকে রাষ্ট্রপরিচালনায় পরামর্শ দিতেন। প্রদেশকর্তা, সেনাপতি, পুরোহিত 

গ্রভৃতিদের লইয়! মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হইভ। রাজার পরবর্তা স্তরের রাজ- 
কর্মচারীদের প্রধ।ন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান কোষাধ্যক্ষ, রত্বাগারিক ও নগর- 
রক্ষক (মুসলমানদের কোতোয়াল ও বতমান পুলিস-কমিশনারের মতো] )। 

ছাদের অধীনে আরও অনেক কর্মচারী থাকিতেন। 
প্রাদদশিক শাসন-সংগঠন খুব দৃঢ় ছিল। সমগ্র বিজয়নগর-রাজ্য ছুই- 

শতাধিক, প্রদেশে বিভক্ত ছিল, প্রদেশেব অন্তর্গত ছিল নাড়ু বা কোট্রম্ এবং 
কতকণ্তলি গ্রাম লইয়া “কোট্রম্ গঠিত হই'ত। প্রদেশের শাসনকতা নায়ক । 

শয়করা নির্দিষ্ট রাজকর দিয়া এব" সৈম্তসামন্ত মজুত রাখিয়! নিশ্চিন্ছে স্বাধীন- 

ভাবে প্রদেশ শাসন করিতেন । যুদ্ধবিগ্রহেব সময় ডাক পডিলে তাহাদের 

নির্দিষ্ট সৈন্যসামন্ত ও সমরসক্জা োগান দিতে হইত। তাহ] দিতে পারিলে 

এবং নির্ধারিত রাজন্ব যখাসমযে পৌছাইয়! দিলে রাজ সাধাবণত তাহাদেব 

ঘরোয়া ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ কবিতেন ন। | গ্রামে পঞ্চায়েতের মতো বাবস্থা ছিল 

এবং গ্রাম্যসমাজের সক্রিয়তা উপরের চাপে নষ্ট করা হইত না। বিজয়নগর- 

বাজোর এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা! গ্রাচীন হিন্ু-ভ।রতীয় শাসন-বাবস্থার উপবেই 

প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
বিজয়নগবের অর্থনীতিক সমুদ্ধি সমাজের উপরের স্থবেব ভোগবিলাসে এবং 

রাজধানীর জাকজমক ও এশ্বষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মাধারণ জনসমান্জে 

'৬াহার'বিশেষ কেন পরিচয় পাওয়া যাইত না। তাহ।ব কারণ বাজকীয় 

এশ্বববিলামের জন্য এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের জন্য রাজভাগার সর্দা পরিপূর্ণ 

রাখিতে এত অর্থের প্রয়োজন হইত যে ট্যাক্সের পর টাক্পের বোঝ চাপাইয়া 
প্রজাদের কাছ হইতে তাহা! অ'দায কর! ছাঁড| কোন উপায় ছিল না। তাহার 

ফলে ধনীর আর৪ ধনী হইতেন, দরিদ্র! ক্রমে নিংস্ব হইয়! যাইতেন। 

পর্তগীজ লেখক ম্ুনিজ বলিয়াছেন যে রুষকের! তাহাদের উৎপন্ন ফসলের 

দ্শভাগের নয়ভাগ নায়ককে দিত, নায়ক তাহাব অর্ধেক রাজাকে দিতেন। 

চুনিজের উক্তি অতিশয়োক্তি মনে হইলেও, কৃষকদের উপর যে রাজন্বের জন্য 

বথেষ্ জুলুম কর! হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজয়নগরের বাহিরের গৌরব ও 
জকজমকেত্স মধ ইহা! কলঙ্ক বলিয়! মনে হয়। 



বিজয়নগর রাজা ১৮৯ 

শিল্পকল! ও সংস্কৃতি 
মধাযুগের রাজকীয় এ্ব্বিলাসে আব কিছু না হোক, শিল্পকলার চর্চা ও 

উন্নতি হইয়।ছে। বিজয়নগর রাজধানী এক বিশ্ময়ের বস্ত ছিল এই্বরধাবিলাসেব 

জন্য । ইটালীয় পর্ণটক নিকোলো কোন্ডি । ০010 0096) ১৪২০-২১ 

ীষ্টাক্ে বিজয়নগর দেখিয়া লিখিয়াছেন £ “বিজয়নগর শহরের ব্যাস প্রায় ৬০ 

মাইল, প।হাডের গ। পর্যন্ত প্রাচীর দিয়! ঘেবা। শহরবাসীদের মধ্যে প্রায় ৯০ 

হাজির লোক যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তত থাকে । এখানকার লোক নহুবিবাহ 

করিয়া থাকে। সতীদাহ বা সহমরণপ্রথাও প্রচলিত আছে।” পারশ্বের 

রাজদৃত আবদুগ রাজ্জাক ১৪৪২-৪৩ খ্রীষ্টাবে বিজয়নগরে আমিয়াছিলেন। তিনি 
লিখয়াছেন £ “বিজয়নগব শহরের মতো! শহব পৃথিবীতে কোথাও আছে বলিয়া 

শুনি নাই। পর পর মাতটি প্রাচীর দিয়া শহরটি নেষটিত। গাজপ্রাসাদের 

চারিদিকে নদীর মতো জলপ্রবাহ হিয়া গিযাছে, প্রবাহপথ ঝকৃঝকে পাথর 

দিয় বাধানো। রাঙ্জপ্রাসাদেব দক্ষিণে দেওয়নখান।, মন্ত্রীদেব কাষাপয়, চল্লিশ- 

স্তন্তের বিশাল হলঘর । তাহার সামণে ৬০ হাত লম্বা, ৬ হাত চওড|, মাষ 

অপেক্ষা উচু গ্যালারীতে রাজকাধেব দলিলপত্র রাখ! হয়। সেখানে গিপিকররা 
বলিয়া দণিলপত্র লেখেন। ইহাকে পফ তরখানা” বলা যায়|” 

বিজয়নগরের বাজার প্রাসাদ, অদ্টালিকা', দুর্গ, মেচনালা।, জলাশয়, দেবদেউল্ 

ইত্যাদি নির্মাণে অজন্প অর্থব্যয় করিয়াছেন। দেবালয়স্বাপত্যের মধো 

বিজয়নগণ্ের এতিহামিক সন্তাপ বলিষ্ঠতম প্রকাশ হইয়াছে বল! যায়। ' নৃতন 
দেবালয়ে “কল্য।ণমগ্ডপ', “হাজার-ন্তস্ত মণগ্ডপ' ইত্যাদি নূতন অঙ্গ সংযোজিত 

হইয়াছিল, এমন কি পুরাতন দেবালয়ও বৃহত্তর কনিয়া সংস্কার কর] হইয়াছিল। 
এত শত হাজা-স্তস্তযুক্ত মণ্ডপ একটা বড বৈশিষ্ট্য হইয়া! উঠিয়াছিল। স্তাস্তের 

গায়ে মাহ ও পণ্ডর অতিপ্রা্কৃতিক তেজোদ্দীপ্ত মৃতি খোদাই কর! হইত, 
অধিকাংশই একখণ্ড পাথর হইতে । এইগুলি ভা্বর্ষের আশ্চর্য নিদর্শন । 

দেবালয়ের মধ্যে বিখল বা বিষ্মন্দির, হাঁজার-রামের মন্দির, কাক্ষীপুরমের 
একাআরনাথ ও বরদরাজের মন্দির ইত্যাদি বিখ্যাত । বিজ্ঞয়নগরের শেষ পবে 

মাছুরার শিল্পরীতির প্রভাব হুম্পষ্ট। মাছুরার বিখ্যাত হুন্দরেশ্বর-মীনাক্ষী 

মন্দির ইহার অন্ততম নিদর্শন । শ্ররঙ্গমের রঙ্গনাথের মন্দির ( দক্ষিণভারতের, 

বৃহত্তর মন্দির ) এই পর্বের কীতি। 
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উনবিংশ অধ্যায় ও 

ইসলামের সাংস্কৃতিক সংঘাত 
ভারতের হিন্দুদ্বের সহিত প্রাচীনকাল হইতেই বহু বিদেশী জাতি-উপজাতির 

সান্নিধ্য ঘটিয়াছে। হিন্দুধর্মের সর্বাগ্রাসী উদারতা তাহাদের আম্মসাৎ করিয়াছে, 
শক হুন পহলব গুর্জর প্রভৃতি জাতি হিন্দুসমাজের দেহে ও মনে লীন হইয়া 
গিয়াছে। তাহাদের সহিত লেনদেনের পথে কোন অন্তরায় কি হয় নাই, 

হিন্দুংস্কৃতির সন্ভার সমৃদ্ধ হইয়াছে । কিন্ত ইসলামধর্মী মুসলমানদের সহিত 
সংঘাত ও সান্নিধ্যের ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন খাতে 

প্রবাহিত হইয়।ছে, কারণ হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম, হিন্দুমাজ ও মুসলয়ানসমাজের 

আচাব-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণাঁব পার্থক্যেব জন্যে হিন্দু-মুসলমান পদ্সস্পরের 
সহিত প্র।ণ খুলিয়া সামাজিক মেলামেশা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান করিতে 
পারে নাই। 
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উধ্বাধ' রেখায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এতদিন ভারতের সমাজে যে ভেদ ছিল 
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এক সমাজের যধো জাতিভেদ, বর্ণ ভেদ, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি যাহা ছিল তাহা 

সমাজকে সমান্তরাল রেখার মতে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে নাই। অশ্গতৃমিক 

স্তরবিস্তন্ত সমাজে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আদদানপ্রদানের দুর্ভেগ্য বাধ! থাকে না, 

কিন্ধ ভধ্বাধ-খগ্ডিত সমাজে তাহা থাকে। ইসলামধর্মের ও সমাজের 

“রীতিনীতি প্রথা, আচার-বিচাব ধর্মাষ্ঠান, এমন কি দৈনব্দিন জীবনযাত্রার সহিত 

হিন্দুমমাজের পূর্ব-পশ্চিমের মতো! বাবধান থাকার ফলে ভারতে ছুইটি পৃথক, 

পরম্পর-বিচ্ছিন্ন সমাজের উদ্ভধ হয়। তাহার উপর ইমলামধম এত একমুখী 
ও একাগ্র যে হিন্দুধমের পক্ষে তাহার সহিত যুঝিয়া ওঠাও সম্ভব হয় নাই। 

তা]! সত্বেও অবশ্ধা ভারতের হিন্বু ৪ মুসলমানদের মধ্যে আদর্শের 'ও ভাবের 

আদ্রানপ্রদান হইয়াছে, একের আদর্শ অন্তকে প্রভাবিত করিয়াছে, শিল্পরীতি 

ও কলা-কৌশলের লেনদেন হইয়াছে, ভাষা! ও সাহিত্যের বৈচিত্্রা বাঁডিয়াছে। 

প্রধানত ভাবরাজোর ক্ষেত্রে এই আদানপ্রদান সীমাবদ্ধ । বাকি যাহা তাহ! 

শিল্পকলার রীতি বা স্টাইলের ক্ষেত্রে এবং সাহিতো বা চিত্র রূপায়ণে প্রকাশ 

পাইয়াছে। 

প্রতিক্রিয়ার পথ। রঘুরন্দ্ 

হিন্ুপমাজের কাঠামটি জাতিভেদ ৪ বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও 

তাহার ভিত্তি বা স্তরনন্ধন কোনদিনই অচল অটল ছিল না, এবং সমাজকে তাহা 

অচলায়তনে পরিণত করে নাই। এই শিখিলতার জন্য কালক্রমে হিন্দুসমাজে 
অনাচার ও ব্যভিচার প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। এই কারণে সমাজের নিয়স্তরের 
অনুরত হিন্দুদের স্বল্লায়ামেই মুলমানর! ধর্মাস্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন। 

জোরজবরদস্তি করিয়াও হিন্দুদের ধর্মনাশ করিতে মুঘলমানর! হথেষ্ট উৎসাহী 

ছিলেন। পূর্বভারতে বাংলাদেশে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী হইতে হিন্দুমাজে 
এই বিপর্যয় ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছিল। অর্থ ও রাজখেতাবের লোভে 

উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও বিশেষ ধর্মবন্ধন মানিতেছিলেন নাঁ। তাহার উপর ধর্মান্ধ 
মুসলমানদের ধর্মনাশের প্রচেষ্টাতেও হিন্দুমমাজ আরও দ্রুত ভাঙ্গিয়৷ 

পড়িতেছিল। 

মুনলমানদের আগমনের পর পূর্বভারতের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের, সম্যজ 

কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার ছবি পঞ্চদশ শতাব্ীর প্রথমার্ধে মিথিলার 
কবি বিষ্ভাপতি 'কীতিলতা' কাব্যে আকিয়াছেন। বিস্তাপতি লিখিয়াছেন ঃ 
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হিন্দু তুরকে মিলল বাস, 
একক ধম্মে আওকে। উপহাস । 

কত বাঙ্গ কতহু' বেদ, 

কতহু মিলমিস কতছ' ছেদ । 

ধরি আনএ বীভন-বডুআ, 
মথ1 চডাবএ গাইক চড়ুয়।। 
ফোট চাট জনউ তোড়, 

উপর চডাবএ চাহ ঘোড়। 

“হিন্দু ও তৃরকের ( তুকী বা মুনলমানের ) বাস কাছাকাছি, কিন্তু একের ধর্ম 
অপরের উপহাসের বস্ত। একের বাঙ (আজান ), অপরের ব্দে। কাহারও 

সমাজে মেলামেশা, কাহারও সমাজে ভেদ । তুকাঁর! ব্রাম্মণ-বটুকে ধরিয়া 
আনিয়া তাহার মাথায় গরুর ঠ্যাং চড়াইয় দেয়, তারপর ফোটা চাটিয়া, পৈতা 
ছিড়িয়। ঘোড়ার পিঠে চড়াইতে চায়।” বিস্যাপতি লিখিয়াছেন যে 
মুসলমানরা অত্যন্ত কোপনস্বভাব, বিনা কারণে তাহাদের ক্রোধের উদ্রেক হয় 

এবং চোখমুখ তপ্ত তামার টাটের মতো! লাল হইয়া ওঠে। 
কবি বিদ্যাপতির অস্থিত এই সমাজচিত্র কাল্পনিক নহে, বাস্তব সত্য। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার হিন্দুপমাঙ্গ এক প্রচণ্ড বিপর্ধয়ের সম্মুখীন হয়। 
হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানে, ধর্মেকর্মে পর্যস্ত নানারকমের শৈথিল্য ও অনাচার 

দেখা দিতে থাকে। ম্মবতিশাস্ত্রের মহাপগ্ডিত রঘুনন্দন এই সময়ে নূতন করিয়া! 

ধর্মশান্ত্রের কঠিন শৃঙ্ঘলে শিখিল হিন্দুসমাজকে দৃঢ়বন্ধ করিবার চেষ্টা! করেন। 
তাহার এই, প্রচেষ্টাকে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে ইসলামের অভিযানের প্রতিরোধ 
বল! যাইতে পারে। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্ত অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট হুইতে 
পারেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্তের সমকালে এবং হুসেন শাহী স্থলতানদের আমলে 
তাহার আবির্ভাব হয়। হিন্দু ধর্মশান্ধে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন 

এবং সমগ্র স্থৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া! পূর্বমতের খগুন ও পুনঃপ্রবর্তন করিয় হিন্দু- 
সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর করিতে উদ্যোগী হন। আচারবিষয়ে ২৮টি তত্বকথা 

লইয়। তিনি তাহার প্রসিদ্ধ “অষ্টাবিংশতিতত্ব' মহাগ্রন্থ রচন! করেন। তিনি 

কেবল পুরাতন স্বতিবাক্যের পুনকুক্তি করেন নাই, নৃতন করিয়া অনেক কঠোর 
১৩ 
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সামাজিক বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রধানত ম্মার্ভ রঘুনন্দনের এই ব্যাবস্থা 
অঙ্গুসারেই গত ৪০* বছর ধরিয়া বাংলার হিন্দুমাজ পরিচালিত হুইয়াছে। 

রঘুনন্দনের সামাজিক বিধানের কঠোরতা সম্বন্ধে সমাজবিদ্র! নানামত 

পোষণ করেন। কেহ বলেন ষে রঘুনন্দনের জাতি-ব-কুল ও আচার-বিচারের 
শুদ্ধতা সম্বন্ধে কঠোর বিধানের ফলে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট হইয়াছে, সমাজ ক্রমে 
প্রাণহীন, অচল ও অসাড় হইয়া গিয়াছে । কিছুটা যে হইয়াছে তাহাতে 

সন্দেহ নাই, “বজ্ঞ বাধুনি, কস্কা গেরো” নীতি কিছুটা রঘুনন্দনের ক্ষেত্রেও 
কার্যকর হইয়াছে । তাহার অনেক সামাজিক বিধান আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 
প্রতিক্রিয়াশীল বা পশ্চাদ্মুখী মনে হইবে। কিন্তু ঘষে কালে এবং যে-উদ্দেশ্টে 

রঘুনন্দন স্থতিশান্্র সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহ! মনে রাখিলে তাহার সামাজিক 
বন্র-আট্রনি খুব অসংগত বোধ হইবে না। মুললমানদের আক্রমণে 

হিন্ুমমাজকে ঘোর অনাচার ও বিপর্যয়ের কবল হইতে তিনি মুক্ত করিতে 

চাহিয়াছিলেন। তাহার পস্থা একালেব বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও, 

সেকালের বিচারে যথার্থ কালোপযোগী ছিল বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের এক্কটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া! ম্মার্ত রঘুনন্দনের মধ্যে মূর্ত 

হইয়া.উঠিয়াছিল। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ইহা! একটি দিক ও দৃষ্টান্ত মাত্র। 
আরও অন্ত্দিকে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার রূপ স্বতন্ত্র, তাহাকে 

আমরা “৪500155519, বা! সমন্বয়মুখী প্রতিক্রিয়! বলিতে পারি। 

সমন্বয়ের পথ 

প্রতিরোধের দুই প্রকার রূপ আছে। এক প্রকার বপ হইতেছে, 

আত্মরক্ষার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি নূতন করিয়া সংগঠিত করা এবং 
আক্রমণকাধীর সহিত শক্তির প্রতি্ছন্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া। রঘুনন্দন 
প্রমুখ ল্মার্ত ভট্টাচার্যরা ইসলামের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমা'জকে রক্ষা 
করিবার জন্ত প্রতিরোধের এই পদ্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রতিরোধের 
ঘিতীয় রূপ হইতেছে, প্রতিদবন্্বী ছুই পক্ষের মধো সদ্গুণ ও মহৎ আদর্শের 

পারস্পরিক আদান-প্রদান, মিলন-মিশ্রণ। হ্থুলতানী আমলে মুসলমান 

শাসকদের মধো লকলেই যে বিধর্মী হিন্দুনিধনঘজ্ঞে মত্ত হইয়াছিলেন তাছা 
নছে। বাংলাদেশের হলেন শাহ, কাশ্মীরের জয়চল আবেরধিন তাহার অন্ততম 
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দৃষ্টান্ত । হুসেন শাহের কথা আগে বলা হইয়াছে। তাহার প্রধান 
রাজকর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত ও তাহার বৈষ্ণব- 

সক্প্রদায়ের আবির্ভাব ও বিকাশ হইয়াছিল হুসেন শাহী স্থলতানদের 

পোষকতায়। বাংল! সাহিত্যে মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ।দির অন্থশীলনেও 

নুলতানীরা আন্তরিক উৎসাহ দিয়াছিলেন। দেশের লোক তখন হুসেন শাহী 
ক্ুলতানদের গুণগান করিয়া মুখে মুখে অনেক ছড়া রচনা করিয়াছিল । 

যেমন-_ 

বাদশ! ছিল হোসেন শাহ জাতিতে পাঠান। 

হিন্দু তার পাত্র মিত্র উজীর দেওয়ান ॥ 
কাশ্টীরের সুলতান অন্বপ উদার ছিলেন। তাহার পিতার শাসনকালে 

অনেক ব্রাহ্মণ রাজ্যত্যাগ করিয়া! চলিয়! গিয়াছিলেন, তিনি আবার তাছাদের 

ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া-কর তুলিয়! দিয়াছিলেন। 
“মহাভারত, 'রাজতরঙ্িণী' প্রর্তুতি বহু গ্রন্থ পারসী ভাষায় এবং আরবী ও পারমী 

ভাষার অনেক গ্রন্থ হিন্দিভাধায় তিনি অনুবাদ কবাইয়াছিলেন। এই মহানুভবতার 

জন্য জয়চল, সংগত কারণেই “কাশ্মীরেব আকবর বলিয়া পরিচিত । 

সু্ীবান্ধের বিকাশ 
বাহিরেব জগতের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সংস্পর্শে আদিয়! ইসলামধর্ষের 

যে বিচিত্র বিশ্বমানবিক প্রকাশ হইয়াছিল, স্ফী আদর্শ ও দর্শনের মধ্যে তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ভেদ নাই, উচ্ভয়ের 
সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার মতো! মধুর-_এই অনুভূতি ও জীবনদর্শনের সাধনা 
করিব্যর জন্য দশম শ্রীষ্টাবের মধ্যে স্ফীদের আবির্ভাব ধর্মলাধনার ইতিহাসে 

একটি যৃগাস্তকারী ঘটনা। গ্রীসের প্লেটোনিক, ইবানের জরথুশ্রীয় 
দর্শনের সহিত তারতীয় বেদাস্তের সর্বতৃতে ব্রদ্গবাা, বৌদ্ধদের সামা মৈত্রী 
করুণ] ও পরিব্রাজক জীবনের আদর্শ যে ইসলামের নফী সাধকদের গভীন্্ভাবে 

প্রভাবিত করিয়াছিল সে বিষয়ে প্ডিতদের দ্বিমত নাই। 

ভারতে ইসলামধর্মের প্রচারে ও প্রসারে ছুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা 

হুইয়াছিল। একটিকে বল! হয় তুর্কা পদ্ধতি_ুর্কানা তরীকা-_ইহ৷ 

লুটতরাজ হত্যা ও ধ্বংসের পদ্ধতি। পাঠান হথলতানরা অধিকাংশই এই 
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তুর্কানা-রীতিতে ভারতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। দ্বিতীয় পদ্ধতি মুসলমান 
সফীসাধকদের শাস্তি ও মৈত্রীর পদ্ধতি, তাহাকে সুফিয়ান! তরীকা বলা হয়। 
হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের মূল মানবিক আদর্শ সহজ ও সরলভাবে 

প্রচার করিয়া, অলৌকিক শক্তির খেল! দেখাইয়া! ( যাহাকে মুসলমানী ভাষায় 
«কেরামতি জাহির করিয়া” বলা হয়) তাহাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট 

করার পথ স্থফীর! গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্ুফিয়ানা রীতিতে দিল্লী ও 
তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা হুদূর বাংলাদেশে ইসলামধর্মের প্রসার বেন 
সার্থক হুইয়াছিল। তৃর্কানারীতিপঙ্গী মুনলমান গাজী বা৷ যোদ্ধারা বাংলাদেশে 
পরে সুফিয়ানারীতির সাধকরূপে পীর হইয়াছিলেন। এই স্থুফিয়ানার পথেই 
বাংলাদেশে বহু মুসলমান বৈষুব কবি, আউল বাউল দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের 

আবির্ভাব হুইয়াছে। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। লালন 
ফকির, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বাউল জাতিতে মৃসলমান। 

ভক্তিবান্ধের প্রবাহ 

অষ্টম-নবম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ-চতুর্শশ শতাব্দী পর্যস্ত প্রায় পাচ-ছয়শত 
বছর ধরিয়া সমগ্র ভারতের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে দক্ষিণভারতের শংকরাচার্ধ, 

রামান্জ, নিশ্বার্ক, মধ্ব প্রমুখ ধর্মসংস্কারকের! গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছেন। শংকরাচার্ধের কঠোর অছৈতবাদ রামানুজ, নিম্বার্ক ও মধ্বের 

ভিতর দিয়া ধাপে ধাপে ভক্তিবাদের পথে নামিয়! আসিতে থাকে । জাতিবর্ণ- 

' নিবিশেষে সকল মানুষই যে অন্তবের ভক্তিভালবাসার ভিতর দিয়! ঈশ্বরের 
সাধনা! করিতে পারে, এবং মানুষের সহিত মানুষের গ্রীতির সম্পর্কই যে 

ঈশ্বরগ্রীতির শ্রেষ্ঠ সোপান, একথা জাতিতেনছুষ্ট, আচারসর্বন্ব হিন্দুমমাজে সেদিন 

উচ্চকণ্ঠে প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। কঠোর যুক্তিপন্থী ব্রন্ষবাদীর পথ 

জনসাধারণের পথ নহে, একথা ভক্তিবাদীরা বুঝিতে পারিয্লাছিলেন। 
মুসলমান স্থুলতানদের আমলে চতুর্শ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ হইতে উত্তর 
পর্বস্ত সমগ্র ভারতে এই সত্য আরও প্রকট হইয়া ওঠে । দক্ষিণ হইতে উত্তরে 

ত্তক্তিবাদের বাণী রামানন্দ ( চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্ধী ) বহন করিয়া আনেন, 
তাহার শিল্ত কর্বীর ও অন্থান্ত সাধকরা তাহা সর্বত্র গ্রগার করেন-- 
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ভক্তি ভ্রাবিড উপজ্জী লায়ে রামানন্দ । 

প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ'নৌ খণ্ড ॥ 
“তক্তি উৎপন্ন হইয়াছে ভ্রাবিড়ে, রামানন্দ তাহা বহন করিয়া আনিয়াছেন 

এবং কবীর তাহ! প্রকট করিয়ছেন চারিদিকে ।” ঝ্ামানন্দ বাহ আচার 

ছাডিলেন এবং সংস্কৃত ছাড়িয়া] চলতি লোকভাষায় ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হুইলেন। 

এতদিন এই সাধন] ও প্রচাব প্রধ!নত ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিবন্ধ ছিল, রামানন্দ 

সকল জাতিকে সাধনার অধিকার দিলেন | তীহার প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে 

রবিষধার ছিলেন মুচি, কবীর ছিলেন জোলা, মোন! ছিলেন নাপিত, ধন্না 

ছিলেন জাঠ, গীপ। ছিলেন বাছপুত। এই ভক্তিবাদের ধারা অবলম্বন করিয়া! 

পাঞ্জাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নানক, রাজপুতনায় দ্বাদু, মহারাষ্ট্রে নামদ্বেব, 
বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ । সমগ্র উত্তরভারত শ্লীরাবাঈ তাহার 
ভক্তিসংগীতে মাতাইয়া তৃলিয়াছিলেন । এইনব সাধকের জীবনের প্রধান ব্রত 
ছিল হিন্দু-মুদলমানের বিরোধ দূর করিয়! মিলন ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা । 

এইসব বাণীর মধ্যে সেই উদ্দেশ্ঠ পরিস্ফুট হইয়া! উঠিয়াছে__- 
পৃরিব দিশ। হরী কা বানা পছিম অলহু মুকামা। 

দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহ] রাম রহিমান। ।__-কবীর 

অলহ বাম ছুটা ভ্রম মোর! 

হিন্দু তুবক ভেদ কুছ নাহি।-_দাদু 

“পূর্বদিকে হরির বাস, আর পশ্চিমদিকে আল্লার মোকাম, কিন্তু নিজের “দিল 

বা অন্তরের মধ্যে খোজ করিলে দেখা যায় যে রাম-রহিমের বাস সেইখানে ।” 

কবীরের বু টৌহার মধ্যে এই বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। দাদুর কথার 
মর্ম হইল, আল্লা ও রামের ভ্রম আমার ছুটিয়াছে, হিন্দু ও তুকঁতে বা মুপলমানে ' 
কোন ভেদ নাই। 

হিন্দু-মুললমানের এঁক্যের এই বাণী ছাডা মধ্যযুগীয় সাধকদের সমদুষ্টি হিন্দু- 
সমাজের জাতিতে? ও বর্ণ বৈষমোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল বেশী। 

ইসলামের গণতান্ত্রিক ও মানবিক আবেদনের উত্তরে ভক্তিবাদী সাধকরা 
হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে সেদিন যদি এই বাণী প্রচার না করিতেন, সকলের উপর 

মান্যই যে সত্য-এই আদর্শ সমাজের সামনে তুলিয়া না ধরিতেন, তাহা 

হইলে হিন্দুলমাছের যে কতদূর ক্ষতি হইত তাহা! বলা যায় না। রামানন্দের 
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সমনৃষ্টির ধারায় নামদেব, নানক, আ্চৈতন্দেব মানবিক ধর্মের আদর্শপ্রচার 
করিয়াছেন এবং মূলকথা যাহ1 বলিতে চাহিয়াছেন তাহা! এই যে মান্ষে-মাহথষে 

কোন ভেদ নাই, ঈশ্বরে-ঈশ্বরেও কোন ভেদ নাই, মানবগ্রীতি ঈশ্বরসাধনার 

শ্রেষ্ঠ পন্থা । 

মাতৃভাবার সাহিত্যান্ুণীলন 

ইসলামের সংঘাতে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহামে এক নৃতন পর্বের সথচনা 

হুইয়াছিল। হিন্দী আরবী "ও ফাপী ভাষাব সংমিশ্রণে নূতন উদুভাষার উদ্ভুৰ 

হইয়াছিল এবং সংস্কৃতের পরিবর্তে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক মাতৃভাষাব সমৃদ্ধি 

ও প্রতিষ্ঠা হটয়াছিল। চতুর্দশ শতকেই কৰি আমীর খসরু বলিয়ছিলেন ষে 
পারসী ও আরবী ভাধা অপেক্ষা ভারতের হিন্দী ও অন্তান্ত প্রাদেশিক ভাষা 

অনেক বেশী উন্নত ৪ গতিশীল। হিন্দী, বাংলা, গুজগাটি, মারাঠী প্রভৃতি 

প্রাদেশিক ভাষ। সুলতানণী আমলে সাতিত্যকষটির মধাদা-লাভ করিয়া 

আন্মপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুমলমান শাসকদের পৌোষকতায বাংল।ভাষায় লৌকিক 
পুরাণ ও সাধাবণ সাহিত্যের চাও আরস্ত হইয়াছে বলা চলে। মধ্যযুগের 

পৌরাণিক বাংলা সাহিত্য প্রধানত মুঘলমান শাসকদেধ আশ্রিত বলিলেও 
অতযুক্তি হয় না। এঞ্রমদ্ভাগবত পুরাণ বাংলাদেশে চতুর্দশ শতাবন্দীব পৃবে 

প্রচলিত হইয়াছিল বলিম্ন! মনে হয় না। গৌডের মুসলমান দরবারের 
কর্মচারীদের মধোই প্রথম ভাগবতের আদর হয়। মালাধর বস্থর প্রকঞ্চবিজষ” 

প্রধানত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত। হুসেন শাহের দবীরখাস সনাতনের 
জন্ত লিখিত ভ।গবতের পু'থিও পাওয়া গিয়াছে । হুসেনের কর্মচারীদের মধ্যে ষে 
অনেক কবি-পাঙত ছিলেন এবং হুসেন শাহী স্থলতানর! যে বাংলা সাহিত্যের 

'প্রীবদ্ধিনাধনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, সেকথা! আগে বলা হইয়াছে । 

ভারতীয় মুসলমানী শিল্পরীতি 
ভারতের মুললমান স্থলতানরা তৃকিয়ানা পদ্ধতিতে যেমন হিন্দুদের দেবালয় 

ধ্বংশ করিয়াছেন, তেমনি মসজিদ মিনার সমাধি প্রাসাদ অট্টালিকা ইতাদি 

নির্মাণেও প্রচুর অথবায় করিয়াছেন। অর্থাৎ একদিকে তাহার! ভাঙ্গিয়াছেন, 
আবার অন্যদিকে নিজেদের মতো করিয়! গডিয়াছেন। কুতুবউদ্দিন যখন 
দিল্লী ও আজমীরে মসজিদ মমাধি ইতাঁদি গড়িতে আরম্ত করিয়াছিলেন তখন 



ইসলামের সংস্কৃতিক সংঘাত ১৯৯ 

ইসলামী স্থাপত্যে বৃত্তাকার গম্বুজ (৫0226 ) ও কোণাকার তোরণ (70125 

8:01) ) একটি বড বৈশিষ্ট্যরূপে শ্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু 
মিস্থিপাই, যাহারা এই কাজে নিযুক হইত, এই গঠনরীতি মহিত পরিচিত 

ছিল না। তাহার ফলে হিন্দু মিষ্কিরা নিজেদের রীতির সহিত মিশাইয় বাহ 
গঠন করিয়াছে মুসলমান শাসকরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। দিলী ও 

[চি ন | রা 4] 

(গোঁড়ের মলজিদ্দের অক্ষবচিত্র ) 

আজমীরের সমাধির ভোরণগুলি তাই সমালোচকর1 41891179 15 10:00, 

৪৫ 71900. 2০002500000 (ভিন্সেন্ট স্মিথ ) বলিয়াছেন। দিল্ীর 

তুঘলকা স্থাপত্যরীতিতে হিন্দুপ্রভাব খুব অল্প দেখ! যায়। কিন্তু জৌনপুরী 
রীতিতে আবার হিন্দুপ্রভাব স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে এবং জৌনপুরের মসজিদের 
চত্তরের ঘের! পথে ও ন্তস্তার্দির গডনে হিন্দু দেবালয়ের ছাপ পড়িয়াছে। 

বাংলাদেশে গৌড় ও পাতুয়ার স্থলতানী আমলের বিখ্যাত মসজিদগুলি 

দেখিলে পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যনীতির প্রভাব তাহাতে 

প্রতাক্ষ ওস্প্ট। তাহার বঞ্ষিমরেখাকতি কানিস দেখিলে গৌড় বাংলার খড়ের 

ঘরের কথ! মনে হইবে। তাহা! ছাভা স্তস্ত তোরণ খিলান প্রভৃতির গড়নেও 

হিন্দুরীতি পরিক্ষুট । 

উত্তর ও পশ্চিমভারতের মুমলমানী স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন দেখিতে 



২০০ ভারতজনের ইতিহাস 
পাওয়! যায় গুঙ্গরাটে | সেখানকার মসজিদগুলি দেখিলে বোঝা যায় যে হিন্দু ও 
উন মন্দিরের গডন কিছুটা ব্াদলাইয়! মুসলমানদের আরাধনা-স্থানের উপযোগী 
করা হইয়াছে এবং গুঙ্জরাট ও দক্ষিণ-রাজপুতানার হিন্দু কারুবিষ্তার প্রভাবও 

তাহার উপর স্পষ্ট । ক্যান্থের প্রধান মসজিদের প্রবেশপথ ঠিক হিন্দু মন্দিরের 
মতো!। এইসব নিদর্শন হইতে বোবা! যায় যে ভারতের মৃদলমানী পিয্লগীতি 
বাগদাদ বা মেসোপোতামিয়ার বিশুদ্ধ ইসলামী রীতি নহে, শ্বতস্ত্র ভারতীয়- 

মুলমানী রীতি ধর্ম সাহিত্যের মতো! শিল্পকলার ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানী রীতিয় 
সংমিশ্রণে এক নূতন রীতি-সম্বয় হইয়াছিল। নুলতানীধুগে এবং পরে মোগল 
আমলেও এই মিশ্ররীতির বিকাশ হইয়াছিল স্বাপতো, ভাক্কর্ষে, চিত্রকলায় 
ও কারুশিল্লে। 

* 05571075 

1. ড/1780 ০6 006 50013] 001058010617065 01 006 1090806 06 

15180) 02 [12019 ? 

প্রতিক্রিয়ার ধারায় স্মার্ত রঘুনন্দন গ্রভূতি এবং সমন্বয়ের ধারায় ভক্তিবাদ, 

স্থফীবাদ ইত্যাদির বিকাশ সম্বন্ধে ক্ষেপে আলোচন! করিতে হইবে । 
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বিংশ অধ্যায় 

বাবর। হুমায়ূন। শের শাহ 
যোডশ শতান্ধী হইতে ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে আবার এক 

নৃতন অধ্যায়ের সুচনা হইল। মোগল শাসকর] ভারতের সিংহাসনে বধিলেন। 

ভারতে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পিতৃবংশাক্রমে তৈমুরের সহিত 
এবং মাতৃবংশানুক্রমে চেঙ্গিস খার সহিত সম্পকিত ছিলেন। বাবর, হুমায়ুন, 

আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, গুরঙ্গজীব__এই ছয়জনই প্রসিদ্ধ মোগল 

বাদশাহ । ১৫২৬ সনে প্রথম পানিপথের যুদ্ধের পর হইতে ১৭০৭ সনে 

উরঙ্গজীবের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর মোগল বাদশাহর! রাজত্ব করেন। 

তাহার পর ইংবেজদের কূটনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রণনীতির চাপে 

মোগলদের শাসনবদ্ধন ভ্রুত শিথিল হুইতে থাকে এবং ১৭৫৭ সনে পলাশীর 

যুদ্ধেরঞ্পর হইতে ধীরে ধীরে ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। 

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ ১৫২৬ 

পারশ্ত ও তুকস্থানেব মধ্যবর্তী ফবগনা অঞ্চলে বাবর জন্মগ্রহণ করেন 
€১৪৮৩)। পিতার মৃত্যুর পর (১৪৯৪) এগার বছর বয়সে তিনি 

পিতৃরাজোর অধিকারী হুন। যখন তিনি ১৪-১৫ বয়মের কিশোর তখন 
হইতেই সাম্রাজ্য-জয়ের স্বপ্নে বিভোর হইয়। প্রথমে সমরকন্দ জয় করেন 

€ ১৪৯৭)| কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উজবেকপতি তীহাকে সমরকন্দ ও 

করগন! হইতে বিতাডিত করেন। বাবর-যাযাবরের মতো নানাস্থানে ঘুরিয়া 

বেডান। হিন্দুস্থানে তাহার প্রথম অভিযান আরম্ভ হয় ১৫১৯ গ্রীষ্টাবে। 

পারসীদের সংস্পর্শে আপিয়া তিনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিখিয়াছিলেন এবং " 

উজবেকদের সহিত যুদ্ধে শিখিয়াছিলেন তাহাদের মারাত্মক “তুলুঘ মা' 

বণকৌশল, অর্থাৎ শক্রনেনার পাশ (201: ) ভাঙ্গিয়। দিয় যুগপৎ সামনে 
ও পিছনে বিদ্যুৎ গতিতে আক্রমণ করার কৌশল। এই রণকৌশলে সৈন্থদের 
স্থশিক্ষিত করিয়। নৃতন আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া বাবর ভারত অভিঘান করেন। 

08চ্যতা অঙ্ ) ও 10087515, 5807096. সাঞ দ180 900868, 8৬008, 
2888 206000178---7 50785 00--9062 9081১--0015 155870089 800 80101018655615৩ 

55758, 71089] 0061 18-586891181063. 



২০২ ভারতজনের ইতিহাস 

কানুল হইতে পাঞ্জাব অভিমুখে ১২ হাঙ্জার সৈন্ত লইয়া! বাবর যুদ্ধ যাত্রা 
করিলেন (নভেম্বর ১৫২৫)। দৌলত খ! লোদীর বাধা দিবার চেষ্টা বার্থ 

হইল। বাবর দিল্লীর দিকে যাত্রা করিলেন। দিল্লী হইতে ইব্রাহিম লোদী 

তাহার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর 

অনতিদূরে পানিপথে, ২১ এপ্রিল ১৫২৬, এঁতিহামিক যুদ্ধে ভারতে পাঠান 

০গাজিয়াবাদ 

ঘুলতানদের ভাগোর চুড়ান্ত সিদ্ধাস্ত হইয়। গেল। গজাবোহী ও অশ্বায়োহী 

ছাড়া ইত্রাহিমের প্রায় একলক্ষ সৈন্য ছিল, বাবরের নৈন্ত অপেক্ষা অনেক বেশী। 

কিন্তু বাবরের ভাষায়, ইব্রাহিমের কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞত। বিশেষ ছিল না, 

মৈন্তপমাবেশ ও পরিচালনায় তাহার বিবেচনা ও দুরদশিতারও কোন পরিচয় 
পাওয়! যায় নাই। সংখ্যায় অল্প সৈন্য লইয়াও বিচক্ষণ অধাক্ষতা, সুশৃঙ্খল 

পরিচালন! ও উন্নত আগ্রেয়াস্ত্ের জন্ত বাবরের পক্ষে ইব্রাহ্মকে যুদ্ধে পরাজিত 
করা খুব কঠিন হয় নাই। “আত্মজীবনী'তে বাবর লিখিয়াছেন, “ঈশ্বরের 

কুপায় এই বিপুল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিতে আমার কষ্ট হয় নাই» 
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একবেলার মধ্যেই তাহ! ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিল ।” বাবর দিল্লী ও আগ্র! 
ভ্রুত অধিকার করেন। + 

রাজপুতদ্দের সহিত যুদ্ধ 
বাবরের জ্োস্টপুত্র হুমায়ুন আফগান নায়কদের বিরুদ্ধে অভিযান কবিয়া 

জৌনপুর ও গাজীপুর দখল কবিলেন। গোয়ালিয়র, এটাওয়া, কল্পি, 
ধোলপুর-_-একে একে সব মোগলদের অধিকারহুক্ত হইল । পাণিপথের যুদ্ধের 

পর আটমাসের মধ্যে মোগগব। এক বিস্তৃত সাম্রাজা জয় করিলেন। বাকি 

রহিল কেবল মেবার চিতোবের রানা সংগ্রামসিংহের দ্রধ্ধ রাজপুতশক্তিকে 

জয় কবা। চিতোরের রন! সংগ্রাম সিংহ ছিলেন তখন হিন্দু রাজপুতদের 

মধামণি। গুজরাট, ভিলসা, রণখস্বর প্রভৃতি জয় করিয] মধ্যভারতে তিনি 

বিপুল রাজপুতশক্তি পুনরুজ্জীবিত কবিয়াছিলেন। তিনি আশ কবিয়াছিলেন 

যে বাবর দিল্লীব স্থলতানকে পরাজিত করিয়! লুষ্ঠিত ধনরত্র লইয়া স্বদেশে 

ফিরিয়া! যাইবেন। কিন্ত বাবব হিন্দুস্ানে স্থায়ী সাআজা প্রতিষ্ঠার উদ্যেগী 

দেখিয়! বানার দুশ্চিন্তা হইল, তিনি তাহাতে লাধ1! দ্রিবাব সংকল্প করিলেন । 

বাবর ও রানার বিবাদের চুভান্ত মীমাংসার দন্ত খান্য়া বা কান্ওয়ার যুদ্ধন্েত্রে 
ছুইপক্ষ মুখোমুখি দাডাইলেন। 

আগ্রার কয়েক মাইল পশ্চিমে খায়! বা কান্ওয়া গ্রাম যুদ্ধের দিন 

২৭ মার্চ ১৫২৭ (কাহারও মতে ১৬ মার্চ) হিন্দু রাজপুত রানার বিরুদ্ধে 

সংগ্রামকে বাবর জিহাদ ব1 ধর্মযুদ্ধ বলিয়া ঘোষণ] করিলেন। খান্থয়ার 

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধো তৃমূল যুদ্ধ হইল, কিন্ত বাবর তাহার 

উন্নত রণকৌশল ও অস্ত্রের জন্ত শেষ পর্যন্ত জয়ী হইলেন। অবশেষে ঘর্ঘরার 
যুদ্ধে (৬ মে ১৫২৯) স্থুলতান মামু লোদী ও ত্তাহার সহযোগীদেখ পরাজিত 

করিয়] বাবর পাঠানশক্তির পুনরুথানের আশা একেবারে চুর্ণ করিয়া! দেন । 

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ভারতে মোগলশক্তির অন্রাদয় ও জয় হয়, দিলীর 

স্থলতান ইব্রাহিম লোদদী পরাজিত হন। খান্ুয়ার যুদ্ধে প্রবল গ্রতিছন্্বী রানা 
সংগ্রামসিংহের পরাজয়ে রাজপুতদের হিন্দুরাজা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্র ধুলিসাৎ 

হইয়া যায়, মোগলশক্তির প্রতিষ্ঠার পথ আরও প্রশস্ত হয়। অবশেষে ঘর্ষরার 

যুদ্ধে পাঠানশির সম্পূর্ণ পরাঙ্গয়ে ভারতে মোগলশক্তির প্রতিষ্টা হয়। ভারতে 
মোগলশক্তির প্রতিষ্ঠাতারূপে এইজন্য বাবর ইতিহাসে অমর হইয়। আছেন । 



২০৪ ভারতজনের ইতিহাস 

বাবরের চরিজ্র ও আত্মজীবনী 
৯৬ ডিসেম্বর ১৫৩* বাবরের মৃত্যু হয়। বাবর যে একজন কৃতী যোস্ধা 

ছিপেন সন্দেহ নাই | কিন্তু তাহার শাসনপ্রতিভা বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় 

না। স্থলতানী আমলের শেষপর্বের শাসনব্যবস্থা! তিনি তেমন সংস্কার করেন 

নাই"। তিনি হদয়বান উদার পুরুষ ছিলেন, ধর্ষীক়্ সংকীর্ণ তাও তাহার বিশেষ 
ছিন না। শিল্পীহৃলভ কচিলৌন্দধপগ্রীতি তাহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট 
ছিল। তুকাঁ ভাষায় তাহার বেশ দখল ছিল। তাহার রচিত “আত্মজীবনী” 
ইতিহাসের তো! বটেই, সাহিত্োবও সম্পদবপে গণ্য হইয়া থাকে। সহজ 
সাবলীল ভাষায় ও ভঙ্গিতে তিনি নিজের জীবনের কথা বর্ণনা করিয়'ছেন, 
কোন প্রিয় বা অগ্রিয় ঘটনাকে গোপন করেন নাই। এই কারণে তাহার 

'আত্মজীবনী' সাহিত্যিক ও এঁতিহা'সিক উত্তয়ের কাছে সমাদর লাভ করিয়াছে। 
আকবরের নির্দেশে বাবরেব “আত্মজীবনী' ফাশা ভাষায় অনুদিত হুই্য়াছিল। 
১৮২৬ সনে ইনার একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয় ( ঢ51006 ও 

[65061 রত )। 

কিশোর বয়সে পিতৃহীন ও রাজ্যহীন হইয়াও বাবর নিজের সংগঠন ও 

সামরিক প্রতিভাবলে বিশাল এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হুইয়াছিলেন। 

গজনীর মাম্দের মতো অমান্গষিক ধ্বংসলীলায ও বিধর্মী-নিধনে তিনি আত্মতৃপ্থি 
লাভ করেন নাই। তিনি সত্যকার মানবদরদী বলিয়াই শিশ্পাঙ্গরাগী ছিলেন । 

বাবর একহাতে তরবারী ধাবণ করিয়! যুন্ধ করিযাছেন, আর একহাতে লেখনী 

ধারণ করিয়! অপূব কবিতা ও সাহিত্য রচন! করিয়াছেন। মোগল 

শাসনকালে ভারতেব সমাজ, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি ইতিহামে যে এক নবযুগের 
অভুদয় হইতে পাবে, বাবরের জীবনে ও চিত্রে তাহার আভাস পাওস! 

গিয়াছিল। 

হুমায়ুন 
বাবরের মৃত্যুকালে হুমাযূন ছিলেন ২৩ বছরের যুবক। তাহার পিতা 

বাবর ও পুত্র আকবর অনেক অল্লবন্নসে রাজ্য-পরিচালনার দায়িত্ব শইয়াছিলেন। 
পিতার আমলে বাদকশানের শাসক হিসাবেও তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন 

করিয়াছিলেন। তাহা সত্বেও তিনি বাবরের মৃতার পর মোগল সাম্রাজ্য প্রায় 
হারাইতে বলিক্াছিলেন। হুমায়ুন ছিলেন স্থশিক্ষিত “ভদ্রলোক', একেবারে 
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নিক্র্মীও ছিলেন না, কিন্তু তাহার প্রতিভাবান পিতা বাবরের মতো! তাহার 
কর্মক্ষমতা, ধৈর্ধ ও দূরদশিতা ছিল ন1। তাহার উপর আফিখের নেশাও 
তীহার সর্বনাশ কপিয়াছিল। আরামপ্রিয়তাও তাহাব ব্যর্থতা ও পতনের 

অন্যতম কারণ। 

গুজরাট আক্রমণ করিয়া ( ১৫৩৫ ) হুমায়ুন প্রথমে বেশ রুতিত্ব দেখান, 

কিন্ত আগ্রায় বসিয়া বিলাসে মত্ত থাকার জন্য গুজরাট ও মালব হাতছাড়া 

হইয়া যায়। আফগানদের মধ্যে পশ্চিমে গুজরাটেব বাহার শাহ এবং পূর্বের 
আরও দুধর্ষয শৃরবংশীয় আফগান নায়ক শের খান ( শের শাহ ) হমাযুনের 

পথের প্রধান কণ্টক ছিলেন। পশ্চিম হইতে পুধর্দিকে শের খানৈব.. বিরুদ্ধে 
হুমামুন অভিযান করিলেন, কিন্তু চুনার দুর্গ অধিকার করিতে তাহার এত সময় 
কাটিয়া গেল যে শের খান সেই স্থযৌগে গৌড দখল করিলেন। বজ্সারের 
কাছে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) হুমাযুনের মোগল সৈন্ত শের খানের কীছে 
পরাজিত হয়। আরও একবছর পবে (১৫৪০ ) হরদোই-এর যুদ্ধে ( কনৌজের 
যুদ্ধ বলিয়া! পরিচিত) শের খানের কাছে হুমায়ুন পরাজিত হুইয়! পাঞ্জাব 

পলায়ন করেন। সেখানে তাহার ভাইদের গ্রীতিলাভের চেষ্টা করিয়া হুমায়ুন 
ব্যর্থ হন এবং শেষে সিন্ধু চলিয়া যান । এই সময় হামিদ] বেগমের সহিত তাহার 
বিবাহ হয় (১৫৪১ )। হামিদা! বেগম আকবরের জননী | রাজপুতান1! হুইতে 

সিন্ধু ফির্িবার পথে আকবরের জন্ম হম্স (১৫ অক্টোবর ১৫৪২; মতাস্তরে,২৩ 

নতেম্বর ১৫৪২ )। 

শের শাহ ১৫৩৯-৪৫ 

হুমায়ূনের বারংবার ভাগ্যবিপর্ধয়ের ফলে হঠাৎ শের শাহের অধীনে পাঠান- 
শক্তির প্রবল পুনরুণখানে মনে হইল মোগলদের ভাগ্যরবি বুঝি অন্ত যায়। তাহ! 
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অবশ্ট যায় নাই, 'তবে ১৫ বছর শৃরবংশীয় আফগানর] দিল্লীর সিংহাসন দখল 
করিয়া মোগলমুগের ইতিহাসের মধ্যে এক নূতন অধ্যায় রচন| করিয়া 

গিয়াছেন। আফগান বীর শের শাহ এই নৃতন অধ্যায়ের রচয়িতা । বাবরপুত্ত 

হুমায়ুনকে রাজানীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শেরখান “শের শাহ' নামে দিজীর 

শিংহালনে অধিষ্ঠিত হন (ডিসেম্বর ১৫৩৯)। অপ্রতিদ্ন্দী পাঠান বীর শের 

শাহের রুস্তিজ্জ যে অসাধারণ তাহা! ইতিহাপে স্বীকৃত। বিহারের সাসারাম 

অঞ্চলের একজন অখ্যাত জায়গীরদার হইতে জীবন শুরু করিয়া তিনি ভারতের 

সম্রাটরূপে দিশ্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন | মাত্র পাচ বছর রাজত্ 

করিলেও এবং যুদ্ধবিগ্রছে অধিকাংশ সময় লিপ্ক থাকিলেও, শের শাহ রাজ্য 

স্শ।সনের জন্য যে-সব ব্যবস্থা প্রবর্তন কনিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালে 

শাসকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল। 

শের শাহের শাসনব্যবস্থ! 

শের শাহের আগে পাঠান হ্থুলতানর! যে শাসনব্যবস্থা! গড়িয়া তূপিয়াছিলেন 
তাহা স্তপনে স্তরে উচ্চচুডা হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিন্তস্ত ছিল। কিন্তু শেরশাহ 

যে শাসনব্যবস্থা! গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার মূলকেন্দ্র ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের 
মূলে বা, প্দিদেশে, উপরে বা চুডায় নহে। প্রত্যেক প্রদ্দেশকে কয়েকটি 

'সরকারে' বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক “সরকার? কয়েকটি পরগণায় ভাগ করা 

হুইয়াছিল। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি পরগণ! গঠিত ছিল । প্রদেশের 
শাসককে ইকৃভাদার অথব! জায়গীরঙ্জার বল! হইত। প্রদেশের অধীন 
প্রত্যেক সরকারে রাঙ্রকাধের প্রধান পরিচালক ছিলেন পিকদার-ই- 
শিকদ্ধারান; বিচারকারধ ও রাজন্বের পরিচালক ছিলেন মুনসিফ-ই- 
মুনসিফান। সবকারের অধীন পরগণায় শিকদার, মুনলিক, ফোতাদ্গার 
( কোবাধাক্ষ ), কান্ুনগে! (তুমি ও রাজস্ব বিষয়ের কর্মচারী ), কারকুন 
( লেখক ), আমিন গ্রভৃতি রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রামের ভার 

থাকিত মণ্ডলদের উপর। গ্রাম-পরগণা-সরকার-প্রদেশ, ধাপে ধাপে এইভাবে 
ভিৎ হইতে শাসনবাবস্থা উপরের কেন্দ্রীয় চক্র দেওয়ানগোরষ্ঠি এবং তাহার 
উপরে ব্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত গড়িয়। তোল! হইয়াছিল । 

সবোচ্চ চুড়ায় ছিলেন স্বতাবতঃই শের শাহ নিজে । তিনিই ছিলেন রাজোর 
, প্রধান শানক, বিচারক ও রণনায়ক | তাছার অধীনে ছিলেন কয়েকজন উদ্ীর 



বাবর । হুমায়ুন । শের শাহ ২০" 

বা মন্রী_(১) জিওয়ান-ই-ওজারত বা রাজন্ম্্ী, (২) দিওয়ান-ই-তারিজ 
বা সেনাবিভাগের মন্ত্রী, (৩) দ্িওয়ান-ই-রিসালত বা পররাষ্্মন্ত্রী ও (৪) 

দিওয়ান-ই-ইন্সা, বা! দলিল-দস্তাবেজ বিভাগের মন্ত্রী । এই চারজন মন্ত্রী ছাডা 
বিচারবিভাগের একজন, সংবাদবিভাগের একজন এবং রাজগ্রামাদের, 

তত্বাবধানের জন্ত একজন মন্ত্রী ছিলেন। শের শাহের আদেশ ও নির্দেশ মন্ত্রীরা 

পালন কবিতেন এবং প্রাদেশিক শাননের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ন তদারক 

করার ও আবশ্তক মতো সম্রাটকে তাহ] জ্ঞাপন করার ভারও থাকিত তাহাদের 

উপরূ। মন্ত্রীরা ছাডাও শের শাহের নিজের খবর সংগ্রহের বাবস্থা! ছিল। শের 

শাহের এই শামন-বাবস্থা অন্ধাবন করিলে বোঝা যায় যে কেবল লামরিক 

গ্রামে নহে, রাষ্ত্রিক সংগঠনেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । 

শের শাহের রাজস্বব্যবস্থ। 

দেশের সমস্ত জমি মাপঙোক করিয়া রাদছার প্রাপা রাজস্ব ও প্রজার স্বত্ 

শের শাহ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। প্রজার স্বত্ব, ও “কর' নির্দি্ই করিয়। 

রাজাব তবফ হইতে 'পার্টা” বা পত্র এবং প্রজার তরফ হইতে “কনুলিয়ত' বা 

স্বীকৃতি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা কর] হইয়াছিল। সাধারণভ নু শন্যের 

তিনভাগের একভাগ রাজস্ব নির্দিষ্ট কর! হইয়াছিল। কিন্ত এই নির্ধারণের 
পদ্ধতি অনেক চিন্তা করিয়! উদ্ভাবন করা হুইয়লাছিল। জমির উর্বরত! ও 

উৎপার্দিকা-শক্তি অনুসারে 'উত্তম', "মাঝারি" ও “মন্দ' এই তিনভাগে ভাগ 
করিয়া, তিনশ্রেণীর জমির মোট ফসলের পরিমাণ হইতে গড? (৪৮6:৪৪০) 
ঠিক করা হইত এবং মেই গড়ের তিনভাগের একভাগ ছিল রাজস্ব। 

শের শাহ প্রবতিত রাজন্বব্যবস্থায় গ্রজান্বত্ব নির্দিষ্ট হওয়াতে স্থানীয় জমিদার 

জায়গীরদারদের যথেচ্ছাচারের যোগ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল! প্রজারাও 



২০৮ ভারতজনের ইতিহাস 

কিছুট স্বস্তি পাইয়াছিল। পাট্রা-কবুলিয়তের জন্য জমিদার বা কোন 

রাজকর্মচারী হিসাবের গোলমাল করিয়া সহজে জোরজুলুম করিতে পারিতেন 
না। রাজন্ব-ব্যবস্থার ভিত্তিও খুব দূঢ ছিল। জমির মাপজোক করিয়া 
উৎপাদিকা-শক্তিভেদে গড়-ফমলের উপর যেরাজন্ব নির্দিষ্ট হইত তাহাতেও 

রাষ্ট্রের লাভবান হইবার কথ। এবং হিসাবের কোন গরমিল হইবার কথা নহে । 
এই ব্যবস্থায় রাজস্ব-আদায়কারীদের'ও কোন কারসাজি করিবার স্থযোগ বিশেষ 
থাকিত না। কিন্তু অচ্ুবর জমির কৃষকদের উপর পূর্বের গড নির্ধারণের পদ্ধতি 
অনুযায়ী রাজন্বের ভার একটু বেশী পড়িত, তিনভাগের একভাগ না৷ হইয়। প্রায় 
অর্ধেকের মতো । ইহা! দিদ্র কৃষকদের পক্ষে একটু বেশী হইত। 

ছমায়ুনের রাজ্য পুঅরুদ্ধার ১৫৫৫ 

শের শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র জালাল 'ইমলাম-শাহ' নামে প্রায় নয় 
বছর ( ১৫৪৫-৫৪ ) রাজত্ব করেন। ইসলামের মৃতার পর তাহার দ্বাদশ বছরের 

পুত্র ফিরজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। শের শাহের ভাই মৃবারিজ খা 

( আদিল শাহ) বালক ফিরুজকে হত্যা করিয়া! সিংহাসন দখল করেন। 

তারপর অন্যান্য, আত্মীয়দের মধ্যেও সিংহাসন লইয়া! রেষারেষি আরম্ভ হয়। 

এই সময় হুণ্ামুন ভারত আক্রমণ করেন (নভেম্বর ১৫৫৪ )। ফ্ক্রেক্রয়ারি মাসে 
(১৫৫৫ )লাছোর অধিকার করিয়া জুলাই মাসের মধ্যে হুমামুন দিল্লী ও আগ্রা 
দখল করেন | কিন্তু ১৫৫৬ শ্রীষ্টাব্ে জানুয়ারি মাসে হুমায়ূনের মৃত্যু হয়। বালক 

আকবর ও তাহার অভিভাবকের উপর আফগানশক্তি নিশ্চিহ্ন করার ভার 

পড়ে। 
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একবিংশ অধ্যায় 

আকবর। জাহাঙ্গীর। শাহজাহান 
পাঞ্চাবের একটি উদ্যানে ( কালনৌবের ) চোগ্ধ বছবেব বালক আকববেব 

রাজাভিষেক অনুষ্ঠান হয় (১৪ ফ্ররেক্রয়াবী ১৫৫৬)। হুমাযুনের মুত্র ' 

অল্পদিনের মধোই এই অনুষ্ঠান শেষ কবাব সিদ্ধান্ত করেন আকবরের 
অভিভ।বক তীক্ষনুদ্ধি বৈরাম খা। পাছে অন্য কোন প্রতিদ্ন্্ী সিংহামন দাবী 
করিয়া বসেন তাই বৈরাম বিলম্ব করেন নাই। আকবর কিশোর নাবালক 

ছিলেন বলিয়া রাজোব পবিচালক হইয়াছিলেন বৈরাম খ!। 

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ 

'অভিষেকের কয়েক মাসেব মধোই আদিল খাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু বন 

গজারোহী '৪ সৈম্তসামন্ত লইয়! দিলী অভিযান করিদ্নে। দিলীপ প্রদেশ- 

শাসক র্দী বেগ তুঘলকাবাদে পরাজিত হইলেন। পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে 

মোগল সৈম্যদেণ সহিত তাহ।ব যুদ্ধ হইল। অশ্বারেহী মোগল তীরন্দাজদের 

প্রচণ্ড আত্রমণে হিমুব হাতীঘোডা, সৈশ্যসামন্থ সব ছত্রভঙ্গ হইয়। ,গেল। হিমু 
নিজেও ভীবধিদ্ধ হইয়! ধরাশায়ী হুইলেন। বন্দী হিমুকে আকধশ্িত্ঘ কাছে 

ধবিষ। আনিয়া বৈবাম হতা] কখিতে.বলিলে তিনি তাহা কবেন নাই। শেষে 
বৈরাম নিজেই তরবারি দিয়া হিমুর মু$ুটি কাটিয়া ফেলেন। হিমুর পরাজয়ে 

মোগল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, ও আফগানশক্তির অবসান ঘোধিত হয়। ইহাই 
হইল পানিপথেব দ্বিতীয় যুদ্ধের এতিহাসিক তাৎপয। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে 
(১৫২৬) মোগলদের অভ্যুদয় হয় বটে, কিন্ত স্থির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। 

পাঁনিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর সময় কাটিয়া ঘায় এই নিশ্শস্ত 

প্রতিষ্ঠালাভ করিতে । প্রধানত পাঠানদের বিরোধিতাই এই প্রতিষ্ঠার অন্তরায় 

ছিল, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তাহ! প্রায় দূর হইয়া! যায়। 
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বৈরামের বিদায় 

বাবর ও হ্ুমাযুনের অধীনে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ষ করিয়। এবং মুদ্ধ- 

বিগ্রহে রুতিত্ব দেখাইয়া বৈরাম খ তাহাদের বিশ্বামভাজন হইয়াছিলেন। 

আকবরের অভিষেকের পর তিনি তাহাকে শক্রমুক্ত কবিযা নিশ্শিন্ত 

করিয়াছিলেন । কিন্ত বাজাপরিচালন।ব ব্যাপানে ক্রমে তাহার কর্তহ সীমা 
লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছিল। আকধবের 'মাঙ্ীয়-বন্ধুবা এই সময় তাহাকে 

বৈরাষের দায়মুক্ত হইতে উপদেশ দেন। 'আকবপ একদিন বৈরামকে ডাকিয়া 

বণেন (১৫৬০) যে এখন তিনি সাবালক হষযাছেন, প্াজবাণ নিজেই 

পেখাশুন। করিতে পাখিবেন, বৈধাম অবসব লইয। মক্াম় চপিমা য।ন। মক্কায় 

যাইবার পথে গুজরাটে একজন আঞ্গান আততায়ীপ হা?ও ধৈলাম নিহত 

হন (১৫৬১) | 

আকবরের রাজ্যজয় 

বৈরামেব বিদায়ের পর আবও বছর দুই আকববকে টাল সামপলাইতে 

হুইয়াছিল। তাবপর আকবরের অবিরাম রাজ্যজয়ের আঁভযান আস্ত হয়। 
বৈরামের অভিভাবকত্বের সময় গোয়াপিয়র, আজমার ও জৌনপুব যোগগদের 
অধিকার হইয়াছিল। মালব-জয়ও শেষ হয় ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে । 

১৫৬২ শ্রীষ্ঠাকে অন্বরের ( জয়পুর ) রানা নিহারীমল বিনাযুদ্ধে আকবরের 

কাছে আত্মমমপণ করেন। আকবর সাহাকে পাচহাজারের মনসবদপী দিয়া 

তাহার পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র বিখ্যাত মানমিংহকে মোগল সেনাবাহিনীতে 

নিষুন্ত করেন। কেবল তাহাই নহে, রাজপুতধাজ বিহারীমলেব কন্তা 

যোধবাউকে বিবাহ কবিয়া আকৰর আত্মীয়তা স্কাপন কবেন। ইহ! কেবল 

আত্মীয়ত। স্থাপন নহে, মোগল-বাজপুত সম্পকের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পাজনীতিক ঘটনা । 

রাজপুতনায় একটি বড় ঘটি স্কাপন করিয়া! আকবর গণ্তোয়ানা! ('গণ্ড 
জাতির দেশ, বর্তমান জব্বলপুর অঞ্চল ) অভিযান করেন ( ১:৬৪ )। নাবালক 

বাছ। বীরনারায়ণের পক্ষে রানীমাতা ছুর্গাবতী মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে অল্প 

সৈন্য লইদ্! বীরের মতো যুদ্ধ কবেন এবং পরাজয় নিশ্চিন্ত বুঝিয়া নিজে 
ছুরিকাবিদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করেন। যুদ্ধে বীরনারায়ণও প্রাণ বিসর্জন দেন । 
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7 আকবরের সাআজ্য 

ম্্ ভাল্যান্য রাজ্যের সামানা ২২ 

আকবরের পরবতী অভিযান চিতোর (অক্টোবর ১৫৬৭)। 

উত্তরভারতে রাজপুতশক্তিকে খব করিতে হইলে মার ওয়াডের মার্তা, মেবারের 

চিতোর ও নুন্দীর রণৎন্বর দখল কবা আবশ্বক। মার্তা পূর্বেই দখল কর' 
হইয়াছিল। এইবার মেবারের রান! উদয়সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান আরম 
হইল। রানা নিজে আরাবল্লী পবতে আত্মগোপন করাতে জয়মল ও পান্তা 
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পিংহথের উপর গ্রতিরোধের ভার পড়িয়াছিল। প্রচণ্ড প্রতিরোধের পরে জয়মল 

যুদ্ধে নিহত হইলে রাজপুতদের পরাজয় ঘনাইয়া 'আসে। অবরুদ্ধ চিতোরের 

পতন হুইলেও মেবারের রাজপুতর। সহজে মাথা হেট করেন নাই। পরে 
উদয়সিংহের পুত্র রানা প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের সংগ্রাম তাহার প্রমাণ । 

মাঙা ও চিতোরের পর রণথম্বরেরও পতন হয় (১৫৬৯ )। এইবার 

রাজপুভানা হইতে পশ্চিম ভাবতের দিকে আকববের অভিযান আরম্ত হন্স। 
গুজরাটের অপদাথ স্থলতান 'আত্মমমর্পণ করেন (১৫৭২) এখং জুরাট 
অধিরুত হয় ( ১৫*৩)। তারপর ক্যান্থেতে পত্ত গীগদের সহিত চুক্তি করিয়। 

তিনি রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে ফিবিয়া আমেন। ফিন্লিবাব পরেই শুনিতে 

পান ষে, 'মীর্জ' বলিয়। পর্নিচিও একদল মোগল আমীরের উদ্ধানিতে গুজরাটে 

আকববণ্গ মুহা 

আবার্ধ বিদ্রোহ দেখা দিগ্ন/ছে। কালন্রপন্থ না করিয়া ঝডেণ বেগে আকবর 

কিছু সৈহ) লইয়া নয়দিনে আমেদাবাদ উপস্থিত হন (প্রায় ৬০* মাইল পথ)। 

বিজ্রোহীরা পরাজিত হয় (সেপ্টেম্বব ১৫৭৩)। এই দ্বিতীয় অভিধানের সাফল্যের 

পর গুজগাট-বিজঘ শেষ হইয়া যায়। পশ্চিম-উপকূলেব বন্দর মোগলদের 

অধীনে আসে এবং তাহাব ফলে সমুদ্রপথে বাণিজোর সুযোগ প্রশস্ত হয। 

গ্রজরাটের পর আবস্ত হয় বাংলাদেশে আভিষান (১৫৭৪-৭৬)। শুরবংশের 

পাঠানদের পর কররানীবংশের স্থলেমান কররানী বাংলার সুলতান হন 

(১৫৬৪ )। আকবরের শাসন-কর্তৃত্ব স্বীকাব করিতে সুলেমান কুণ্তিত হন নাই। 

তাহার মৃত্যুর (১৫৭২) পর কণিষ্ঠপুত্র দাউদ সিংহাসনে অগ্রজের উত্তরাধিকান্বী 
হুইয়। নিজের নাষে খুতবা পাঠ করিয়া মুদ্রা (০035) পর্যন্ত চালাইতে আরম 

করেন। আকবর বখন গুঙ্গরাটে ছিলেন, দাউদ তখন মোগল ঘাটি দখল করিবার 

চেষ্টা করেন। দাউদ্দের উদ্বত্য দমন করিবার জন্ত আকবর বাংলাদেশ অভিমুখে 



আকবর। জাহাঙ্গীর । শাহজাহান ২১৩ 

যুদ্ধধাত্র/ করেন (১৫৭৪ )। ন্থুদক্ষ লেনাপতি মুনিম খা দাউদের পশ্চান্ধাবন 

করিয়া বৃক্ষের, ভাগলপুর ও তেলিযাগেডি দখল করেন। তারপর রাজধানী 
তাণ্ডায় (গৌঁড হইতে সুলেমান কররানী তাগডাতে রাজধানী স্বানাস্তরিত 
করিয়াছিলেন ) প্রবেশ কবিলে দাউদ উডিস্যায় পলায়ন করেন। সেখানে 

তুকারোই-এর (বালাসোর জেলায়) মুদ্ধে দাউদ খ! পবাজিত হন (মার্চ ১৫৭৫)। 
দাউদ আত্মলমর্পণ করিলে, তোডরমল্লের উপদেশ না শুনিয়] মুনিম খ! তাহাকে 

উডিষ্মাব শাসনভাব দ্রেন। কয়েকমাসের মধ্যেই দাউদ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা! 

কবেন। রাজমহলেব যুদ্ধে ( জুলাই ১৫৭৬ ) দাউদ পরাজিত ও নিহত হন। 

বাংলাদেশেব পর আবাব রাজপুতদের লইয়া সমল্সা দেখা দেয। মেবারের 

রান! প্রভাপসিংহ রাজা হইয়া (১৫৭২ ) মোগপ সমাট আঁকববের বিকদ্ধে 
ানাৰ এতিহাসিক সংগ্রাম আরগ্ক কদেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বানা প্রতাপের 

মৃতা পধস্ত 'প্রাফ-পঁচিশ বছব ধবিশ1 এই বিবোধি'ত| ও সংগ্রাম চলিতে থাকে । 

আকববের বীর সেনাপতি মানলিংহ হলদিঘাট বা গোগপ্ার বিখ্যাত যুদ্ধে বানা 

প্রতাপকে পরাজিত কৰেন। কিন্ছ পরাছিত হইলেও প্রত।প পর|জম স্বীকার 

করেন নাউ । পাবতা অঞ্চলে চ।পয়| গ্যা দীর্ঘকাল তিনি মোগলেণ বিরুদ্ধে 

প্রতিবোধ-সংগ্রাম চালাইমাছিলেন । কখিভ আছে, এই প্রতিরে।পেধু. সময 

মেবাবেৰ কে।ন গুে প্রদীপ পধন্ত জলে নাই । 

পৃব:দককে শান্ত করিবার ব্যবন্ধ। করি! আকবর নিজে কাবুল অভিযান 

পবিচালন৷ করেন ( ১৫৮১ ), কাবুলের শসক হাকিম পাহানড অঞ্চলে পলায়ন 

কবেন। তাহার মুদ্রা পর্যন্ত (১৫৮৫) আকবব তাহাকে কাবুল শাখনের 

অনুমতি দেন, তারপব মানসিংহ শাপনকাধেব ব্যবস্থা কবেন। 

কানূল অধিকারের পর উত্তরপশ্চিম সীমান্তের দিকে দি দেও! হয়। 
সেখানকার দ্র্ধ্ধ পাঠান উপজাতিগুলিব নেতাদেণ ভাতা-মাসহারার ব্যবস্থা 

করিয়া আকবব তাহাদেন শান্ত ও খুশী করাব চেষ্টা করেন। কানুলের উপর 

অধিকার বজায় বাখিতে হইলে কান্দাহার দখল করা প্রয়োজন । বিনা যুদ্ধে 
পারনী শাসক কান্দাহার আকনরকে সমর্পণ করেন ( ১৫৯৫) এই সময় 

বেলুচিস্তানও মোগল রাজাতুক্ত হয়। তাহার আগে কাম্থীর (১৫৮৬) ও 
'সম্ধুও (১৫৯০-৯১ ) যুক্ত হইয়াছিল। 

উত্তরভারতে রাস্ত্রীয় অধিকার ও নিরাপক! স্ুপ্রতিষিত করিয়া আকবর 
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দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করেন। আকবরের রাজত্বের 
শেষদিকে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি মৃললমান স্রপতান-বাজা প্রতিষ্ঠিত ছিল__খান্দেশ, 

আহম্মদশগর, বিজাপুর, বিদর ৪ গোলকুণ্ড| | কুষ্ঞানদীর দক্ষিণে কোন অঞ্চল 

দখল "করাব আগ্রহ আকবরের বিশেষ ছিল না। ১৫৯১ খ্রীষ্টটাকে বিদর বাদে 

বাকি চারটি রাজোর স্বলতানদেন কাছে দূত পাঠাইয়া তিনি জানিবার চেষ্টা 

করেন যে তাহারা মোগল শাসন মানিতে নাজী আছেন কিনা । খানেশেব 

স্থলতান রজা আলি খ। আম্মসমপপণ কবেন, কিন্ক মাহম্মদনগবের স্থলতান নুরহন- 

উল-মুলক করিতে চান না। আহম্মদনগর অববোঁধ করা হয (১৫৯৫) এবং 

টাদবিবি অপূর্ব বীরত্বের সহিত মোগলদের বিকদ্ধে সংগ্রাম করেন । মোগল 

সেনাপতির। সন্ধি করা যুক্তিযুক মনে করেন । পরে আঁবার যুদ্ধ হয়| চাদবিনি 

এই সময় নিহত হন। আহম্মদ্নগর 'আক্রমণ কবা হয় (১৬*০)। সমগ্র 

আহম্মদনগর মোগলেব পক্ষে দখল কর! সন্থব হয নাই, তাহান কিছুটা অংএ 

শেষ পান্থ ুলতানবংশেব শাসনাধীনে ছিল । 

আকবরের সাআজাানীতি 

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছব ধরিষা ( যোডশ শত্াব্ধীব দ্বিণ্ভীয়ার্ধে) আকবর মোগল- 

সাম্রাঞ্জোর বিস্তার, নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার জন্য ঘষে নিণবচ্ছিন্ন সংগ্রাম 
করিয়(ছিলেন তাহাতে নিঃসন্দেহে তাহাকে মুমলযানযুগেব সবশ্রেষ্ট সায্রাজাজবী 

শাসক বলা যাইতে পারে। একজন এতিহামিক বলিমাছেন, “৪ 50005 

880 50006 20186320015 02605 1052 501 0])2 01902565051 01 

[0৭ 10৭81150515 72155. ব্রিটিশধুগে ডালহোৌসির সাম্রাঙা প্রসাবনীতির 

সহিত আকবরের তুলন1 কবিলে মনে হয় যেন মোগল বাদশাহ ভারতের আকাশে 

প্রখর হুর্যের মতে দীপ্রিমান, শ্বাল ভালহৌমির ক্ষুপ্র তারাটি তাহাব পাশে 

মিটমিট করিয়া জলিতেছে। উহ] আপাতদুষ্টিত্ে অতিশযোন্কি মনে হইলেও 

স্থিরভাবে ভাবি! দেখিলে সতা বলিয়াই মনে হয়। 

আকবরের শাসনসংস্কার ও হিন্দুনীতি 

আকবরের শাপননীতি তাহার হিন্দুনীতির মধ্যে প্রতিক পিত হইয়াছে । প্রথম 

হইতেই আকবরেব লক্ষা ছিল ভারতবর্ষে একটি '780107781 17001308100 ব! 

'ভ্বাতীয় রাজতন্ত্র স্থাপন করা। তাহ] করিতে হইলে যে ভারতের বৃহত্তম সম্প্রধায় 
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আকবরের মৃত্যুকালে 

মোগল সাআজ্য 

রর রঙা 

২০৩৫) 
ন 

(১ ২২ আকবরের সাআজ্য 

হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সহান্তভূতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মে সহযোগিতার প্রয়োজন, অণকবর 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজপুতদের সহিত তাহার মৈত্রী-নীতির 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজশক্তির সহযোগিতা লাভ করা। মানসিংহ, 
তোভরমল্প, বীরবল প্রভৃতি হিন্দু কর্মচারীদের তিনি শুধু যে যোগ্য রাজমর্ধাদা 
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দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাহাদের উপর 
ঘে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয্লাছিলেন তাহা অবিশ্বাশ্ত মনে হয়। পূর্বে পাঠান 

স্থুলতানদের আমলে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল না। আমলাতন্ত্ের 

নিমস্তরে হিন্দুর স'খ্যা বরাবরই বেশী ছিল, হিন্দু আম্ললরাই সেখানে আধিপত্য 

করিতেন | মুসলমানদের দিয়া তখন সাধারণ স্তরের কাজকর্ম (রাজস্ব ও 
অন্লান্য বিভাগেব ) চালানো সম্ভব ছিল নাঁ। আকবরের অসাম্প্রদায়িক 
রাষ্ট্রনীতি একপুরুষের মধ্যে মোগল রাষ্ট্রকে বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে একটি 

“জাতীয় রাষ্টে” পরিণত করিয়াছিল। 

এআাকবরের চরিত্র ও প্রতিভা 

আকবর কেবল রাঙগপদের মধাদ। দিয়াই হিন্দুদের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনের 

চেষ্টা করেন নাই। অপ্ব-রাজ বিহ।রীমলেরর কন্তাকে বিবাহ করিয়া, হিন্দু 

তীর্ঘযাত্রীন্দেন উপর হইতে করের বোস্ব। তুলিঘা দিয়া তিনি কুখাত জিজিয়। 
কর (1১011 089) 'আবোপ বন্ধ করিম! দিয়াছিলেন (১৫৬২-৬৩)। তীর্ঘযাত্রীদের 

উপর 'ক৫' তুলিয়া দেওয়ার আদেশ তিনি অন্ততম হিন্দুতীর্ঘ মথুব! হঈতেই 
জারী করিয়াছিলেন । এই আদেশ জারী কর।র সময় বার্নাণসী, হরিদ্বার, গলা, 
আজমীর "প্রভৃতি ভীথস্থান তাহার বাঙ্গযনুক্ত ছিল। অনমনীয় চরিত্র, অদ্মা 
সৎসাহুস, অসাধারণ উদারতা ও বাক্তিত্বেন অধিকাবী না হইলে কোন দেশের 
কোন ধর্মাবলম্বী সম্রাটের পক্ষে এই ধ্-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি বাস্তবক্ষেত্রে কার্ধকর 

করা যে সম্ভব নহে তাহা বলাই বানুলা। বার্তোলি (78:0017 ) বলিয়াছেন 

যে, 76 আও9 £506 100 005 £:০৪১ 10] আ10) 01) 10৮15,” তাহার 

জ্ঞানার্জনের স্পৃহা! ছিল অদমা, বিষয়টৈিত্র্যে অতুলনীয়। কামান গে।লা- 
বাকদের যাস্ত্রিক বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য, কাবা, জী'বনদর্শন, ধর 

প্রভৃতি যান্ত্রিক ও আধাজ্মিক বিষয়ে তাহার অন্করাগ ছিল গভীর ও 

'আত্তরিক। উদ্নার মনোভাব লইয়! সববিষয়ে আলোচনা করিতে তিনি 

ভালক'মিতেন। কোন বিষয়ে তাহাব কোন গোৌঁড়ামি ছিল ন!। মাচুষের 

মঙগন্তত্ব ও মতামত, উভয়ের প্রতি তাহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। শিশ্পকলা ও 
স্থাপত্যের প্রতিও তাহার গভীর অনুরাগ ছিল। তাহার পোষকতায় শিল্পকল! 
ও স্থাপত্র বিশেষ উন্নতি হয়। 
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আকবরের ধর্মমত 

আকবরের রাষ্ট্রনীতির মতে! আকবরের ধর্মনীতিও অসাম্প্রদায়িক জাতীয় 

রাষ্ট্রের বিকাশে সাহাযা করিয়াছিল। যদিও আজীবন তিনি ইসলামধর্ষ আচরণ 

করিয়াছিলেন, তাহ। হইলেও তাহার ধর্মচিন্তা এই ব্যক্ষিগত আচরণেব সীমা 
অতিক্রম করিয়া অনেক উধের্ব সর্বধর্ম-সমন্বয়েব জন্য দিগস্তে পক্ষ বিস্তার 

করিয়াছিল। ফতেপুব-সিঞীতে ধর্ম।লোচনার জন্য তিনি একটি 'ইবাদৎখানা, 

বা উপাপনাগৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুললমান উললামারা, 

বৌদ্ধ জৈন হিন্দু পাসী খ্রীষ্টান ইহুদী প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী আচার্য ও সাধুরা 
স্বাধীনভাবে ধর্মাপোচনাব জন্য মিলিত হুইতেন। ইবাঁদৎখনাব পশ্চাদ্পটে 

বেদ গীতা রায়ায়ণ মহাভারত কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বাণী ফাসী ভাসায় 

অন্তবাদ কর! ছিল। উবাদতখানার মুক্ত পরিবেশে আচরিত সকল ধের মূলগত 

এক্যের সন্ধান করাই ছিল তাভার উদ্দেশ্বা। 

আকবরেব পৃবেই অবশ্য ইসলামের সংঘাতে াবতের ধর্মচিস্তার বিপুল 

আলোডনের কৃষ্টি হইয়াছিল। বামানন্দ কবীর দাদু নানক শ্রচৈতন্য প্রমুখ 

সংস্কাবকদের আন্তরিক তক্তিবাদ ও সমন্ববাদ, মসলমান সাধকৃদের ডফিবাদ 
আকবরের চিন্তাধারাকে ষে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাদ্ধে সপে 

নাই । মুসলমান সফি সাধকদের মধো তখন “ওয়াহদং-উল-উজ্ুদ” বা 'জীবেব 

একাম্মতার' আদর্শ অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। আকবব নিজে যে ধর্মমত প্রচার 

করিয়াছিলেন তাহা দীন-ই ইলাহী নামে পবিচিত। এই দীন-ই ইলাহী 
ধর্মমত সুফীদের প্রবতিত “ওয়াহদৎ-উল-উ্ুদ্র বা জীবের একাত্মত] ও সর্ধজীবে , 

মমভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত । এই ধর্ম-মতের সমর্থকর] নিজেদের “ঈলাহীযা 

বলিঘ্বা পরিচয় দিতেন । 

াকবর তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্য রাষ্্রনীতির তিনটি আদর্শ স্থাপন 

করিয| গিয়াছিলেন- (১) জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ, (২) হিন্দুদের সহিত সম্প্রীতি 

স্বাপনের আদর্শ এবং (৩) এঁকাবদ্ধ ভারতেব আদর্শ। এই তিনটি নীত ও 

আদর্শের মাপকাঠিতে তাহার উত্তর[ধিকারীদের বিচার করিলে দেখা যায় যে 
প্রথম ছুই্টি নীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান, আস্তনিকভাবে না হইলে€ অন্তত 

বাহুত, পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উরঙ্গজীব ইচ্ছ! করিয়া 
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প্রত্যেকটি নীতি ভঙ্গ করিয়াছিপেন। তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল পবে 

রঙ্ষজীন প্রসঙ্গে ভাহা আলোচন! করিব। 

জাহাঙ্গীর ১৬০৫-২৭ 
আকবরের মুন্নার পব (১৭ অক্টবব, ১৬০৫) তাহাব পুত্র সলিম 'জা্াঙ্গীর 

বাদশাহ গাজী, উপাধি গ্রহণ কিয়া রাজা হন। আকনবেব অন্ত দুই পুত্র 

দশিয়ল ও মুনাদেব আগেই মুতা হইথাছিল, মলিম ছিলেন একমাত্র জীবিত 

ংশধর | ব্যকিত্বে, চিপে বা রুতিত্বে কোনদিকেই তিশি পিতার যোগা 

সম্তান ৪ উন্নপাধিকারী ছলেন না। বাক্ধিত্বেব অভাবেব জন্য তাহাব জীবনে 

বেগম নুবজাহানের প্রভাব ছিল গভীর। এই প্রভাব রাজনীতিক্ষেত্রে পবস্থ 

বিস্ত/রল।ভ করিয়াছিল । 

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান 
নৃরজাহানের ('নুর'-আলো, “জাহান'» পৃথিবী, পৃথিবীব আলো! ) নাম 

ছিল 'মেহেরুন্লিসা' । তিনি ছিণেন পাপসীবংশজাত। ১৬১১ খ্রীষ্টাবে জাহাঙ্গীব 

তাহাকে বিবাহ কবেন। অপাধানণ বপলী নুরজাহান, পাঠান শদার শের 

আফগ।ন হইতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জীবনে পধন্ত প্রবল ঝড় তুলিযাছিলেন। 

কত কাহিনী ও কিংবদন্তী যে উহাকে ঘিখিয়া বহিয়াছে, তাহাব হিসাব নাই । 

কেবল কণ নয, নরজাহানের গুণ ও ছিল অসাধাবণ। বুদ্ধিব জ্যোতিতে তাহা 

অপামান্ রূপ চাগসিদিক্ে জাঢ্ুকবী প্রভাব বিস্তার করিত এবং সেই জাতুম্পশে 

জাহাঙ্গীর পযস্ত অনশ ও '্মক্ষম হইযা গিয়াছিলেন। অন্তঃপুন হইতে দরবার 

পধস্ত নুবজাহান হ্বচ্ছন্দে তাহাৰ জাদুক্জাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই অবস্থায় বাজশক্তি স্বতাবতঃই নূরজাহান দখল করিয়া বসিলেন। 

তাহার নামান্ছিত মুদ্র! পথস্থ প্রচলিত হটশ্বাছিল। জাহাঙ্গীরের আদেশে প্রচারিত 

মুদ্রার একপিঠে খোদাই কবিয়া দেওয়া হইঈপ--“সম্রাট জাহাঙ্গীরেব আদেশে 

প্রচারিত এই মুদ্রায় মশ্রাজ্জী বেগম নূরজাহানের শাম সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইহার 

হব্ণজ্যোতি শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।” নৃবজগাহানের পিতা ইতমদৃউদ্দৌলা, ভাই 
আমফ্ খ। ক্রমে দায়িত্পূর্ণ কাজে বহুল হইলেন। আদফের কন্তা» নূরজাহানের 
ভাইঝি মমতাজেণ সহিত যুবরাক্গ খুররমের বিবাহ দেওয়া হইল ( ১৬১২ )। 

সবদিক দিয়া মোগল দরবারের পারলীকরণ ( চ6:31871590107 ) সম্পূর্ণ হুইল 
নূরজাহানের প্রভাবে। কিন্তু ইতমদ্উদ্দৌলার মৃত্যুর পর ( ১৬২২ ) বিরোধ 



আকবর । জাহাঙ্গীর । শাহজাহান ২১৯ 

বাধিল শাহজাহানর সহিত নৃবঞ্জাহানের । শের আফগান ও নৃরজাহানের 
কন্তা লাদিল! খার সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহবিয্নার বিবাহ দেওয়া 

হইল। নূরজাহান চেষ্টা করিতে লাগিলেন শাহজাহানের বদলে শাহরিয়ারকে 

মিংহামনের উন্তবাধিকারী করিতে । 

বিদ্রোহী শাহজাহান বিলোচপুরের যুদ্ধে পবাজিত হইলেন (মার্চ ১৬২৩ )। 

মাগু হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন, পারভেজ ও মহবৎ খ| তাহার 

পশ্চাদ্ধাবন করিতে ল।গিলেন। প্রা তিন বৎসব ধবিয়া! শাহন্গছানের এই 

বিদ্রোহে ফলে মোগল সাম্রাজোব খুবই অনিষ্ট ভয়। অবশেষে জাহাঙ্গীর- 

শাহজাহানের নিবোঁধ মিটিয়া যায়, পারভেজেব মুত্যু হয (১৬২৬) এবং 

দ্বাহাঙ্গীরও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অক্টোবর ১৬২৭ )। দাক্ষিণাত্য হইতে 

শাহজাহান তাহার রাজসিংহালনের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুত রাজধানীতে 
ফিরিয! আসেন । 

শাহজাহান ১৬২৭-৫৮ 

জাহাঙ্গীরেব মুত্র প্রান্স চাবমাল পবে শাহজাহান মিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত ভন 

(ফেব্রুয়াবি ১৬২৮)। সিংহাসনে বসিয1 বাজবংশের পক্ষ উদ্ববাধিকাদীদের 

নিমুল করিবার আদেশ দেন। অভিষেককালে তাহান্ধ এই, নির্মম নিষ্টবতার 
ফণস্বপ শেষজীবনে তাহাকেও পুত্র রঙ্গজজীবের কাছে অনেক নির্যাতন সহ্ 

করিতে হইযাছিল। 

বাংলাদেশে ছুগলী দখল ১৬৩২ ॥ যোডশ শতাব্দীর শেষদিকে 

প্তগীজরা বাংলাদেশে ঘাটি করিয়া বসে। 'হুগলী' ছিল তাহাদের প্রধান ঘাটি। 

ক্রমে হুগপী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র হুইম্বা উঠে। পত়ুগী্জবা স্থানীয় 
ব্যবসায়ীদের উপর বেশী শুষ্ক ও কর আদীয় করিয়া! জোরঙ্ুলুম করিতে থাকে 
এবং বাঁলকদের ফুললাইয়! লইয়] গিয়! খ্রীষ্টান করিতে আরস্ত্ কনে। বাংলার 

স্ববাদার কাশিম আলি খা, শাহজাহানের আদেশে, কগলী অবরোধ করিয়। 

দখল করেন। বহু পতুীজ যুদ্ধে নিহত হয় এবং দলে দলে তাহাঁদের বন্দী 
করিয়। আগ্রায় পাঠানো হয়| 

শাহজাহানের দ্বাক্ষিণাত্য-নীতি ॥ পিত! জাহাঙ্গীরের রাজদ্বকাগে 
দ্বাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর অভিযানে কৃতিত্ব দেখাইম্সা তিনি 'শাহজাহান' উপাবি 
পাইয়াছিলেন (১৬১৭)। তারপর দাক্ষিণাত্যের স্বলতানদের বিরুদ্ধে একাধিক 



২২০ ভারতজনের ইতিহাস 

অভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 

জন্ত এবং দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য বিস্তারের জন্য শাহজাহানের রাজত্ব- 

কালে শ্বভাবতঃই দাক্ষিণাত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। তাহার 

দাক্ষিণাতা-নীতিকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে £ 
প্রথম পর্ব ১৬৬৩। আহম্মদনগরের নিজাম শাহী স্থলতানদের পতন। 
দ্বিতীয় পর্ব ১৬৩৪-৩৬।| বিদ্রাপুরের আদিল শাহী ও গোলকু গ্তার 

কুতুব শাহী স্থলতানদের সহিত যুদ্ধ ও সঞ্ধি করিয়া মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। 

তৃতীয় পর্ব ১৬৩৬-৪৪ এবং ১৬৫২-৫৭। দাক্ষিণাত্যে পুত্র গুরঙ্গজীবের 
শাসন ও বাদারী, গোলকুপ্ত। ৪ বিজাপুবের যুদ্ধ। 

প্রথম পর্ব। শাহজাহান দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য বন্ধপনিকর হন। 
তিনি আহম্মদনগর আঞ্রমণ করা স্থির করেন। বিদ্রোহী মারাঠা নায়কদের 

সহিত সহযোগিতা করিয়া তিনি মোগলদের শক্তি দৃঢ় করেন। খান জাহানের 
বিপ্রোহ দমন কগ] হয়, মহবৎ খ! দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসক নিযুক্ত হন। 

রাজধানী দৌলতাবাদ দখল করিয়! হুসেন শাহকেও বন্দী করা হয় ( ১৬৩৩ )। 

নিজাম শাহী হৃলঙানদের শেষ প্রদীপ নিভিয। যায়, আহম্মদনগরে শাহী 
রাজত্ব অবসাণের পর মোগণ অধিকার প্রতিষিত হয়। 

দ্বিতীয় পর্ব। নিজাম শাহীবংশের পতনের স্থযোগ লইয়া বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ড।ব সুলঙানরা আহম্মদনগর রাজোর বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদেব রাজাভুক্ত 

করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া ওঠেন। শিবাজীর পিতা শাহজী একজন নিজাম 

শাহী রাজা দাড করাইয়া! তাহার নামে এক।ংশ গ্রাস করিয়া বাজহ্ কিতে 

থাকেন। বিজাপুরের আদিণ শাহ তাহাকে উৎসাহ দেন। নিজাম শাহীদের 
পারেন্দ! ছুর্গ বিজাপুরের হস্তগত হয়। মহবৎ খ! তাহ। পুনপায় দখল করিবার 
চেষ্টা করিয়া বার্থ হন। বার্তার ছন্য শাহঙগাহানের কাছে তিরক$ত হইয়া 

মনোকষ্টে তাহার মৃতু হয় (১৬৩৪)। শাহজাহান নিরুপায় হইয়া নিজে 

দাক্ষিণাতো আসেন (ফেব্রুয়ারি ১৬৩৬ )| তিনটি মোগলবাহিনী (প্রায় ৫৯ 

হাজার নৈন্ত ) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণে নিযুক্ত করা হয়, আর একটি 

সেনাদল (প্রায় ৮ হাজার ) জুন্নার, পুনা, কোক্নন প্রভৃতি শাহজী-শাসিত অঞ্চল 

পুনরুদ্ধারের জন্ত পাঠানো! হয়। গোলকুগ্ডার আবহুষ্ধ! কৃতুব শাহ প্রতিরোধে 
অক্ষম ছইয়া! আত্মমমর্পণ করেন এবং আটলক্ষ টাকা বাৎমরিক র্াজকর দিবার 
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অঙ্সীকারে মোগল কর্তৃত্ব মানিয়া লন। বিজাপুরের স্থলতান প্রতিরোধ করেন। 
মোগল টসন্যরা তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়! সমস্ত ধ্বংস করে। বাকি অংশ 

মোগল সাম্রাজ্যতৃক্ত হয়। বিজাপুরীদের সাহায্যে মোগল সৈন্যরা শাহজীকে 

ঘিরিয়া ফেলে এবং উত্তর-কোঙ্বনে মাহুলিতে তিনি ধর] দিতে বাধ্য হন। সমস্ত 

দুর্গ ও রাজ্যাংশ তিনি মোগলদের ছাডিয়৷ দেন এবং বিজাপুরের অধীনে পুনা 

জেলায় একটি ছোট জায়গীর লইয়া! সন্তষ্ট হন । 

তৃতীয় পর্ব। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত! সমাধান করিয়া] শাহজাহান রাজধানীতে 
ফিবিয়! আমিলেন। তাহ।ন তৃতীয় পুত্র গরঙ্গজীব হলেন দাক্ষিণাতোর শাসক। 

কিন্ত কেবল রাজাশাসন করিয়া! ররঙ্গজীবের ক্ষুধা মিটিতেছিল না। তিনি 
একট! কিছু কবিতে চাহিতেছিলেন। বিজাপুব ও গোলকুগ্ডার অস্তিত্ব তাহার 

মনঃপুত হইতেছিল ন1। দুইটি রাজ্যের অফ্ুবন্ত ধনসম্পদও তাহার কাছে 

পোভণায় ছিল। গোলকুণ্তা (রাজধানী হারদারাবাদ ) পৃথিবীর হীর! 

ব্যবসায়ের অন্যতম কেগ্র এবং তাহাখ শাসক কুড়ুব শাহ পৃথিবীর অন্যতম ধনী 
ব্যক্তি হইলেও ছুবল 'ও অপদাথ। বিজ।পুরের শাক মহম্মদ আদিল শাঁত 

(১১২৫-৫৬ ) পশ্চিমে আরধসাগব হইতে পুবে বঙ্ষোপনাগর পধস্ত বিশ্তৃত 

ভারতের উপদ্বীপাস্তগত রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাহাব মুতাৰ পর আঠাপ 

বছবের যুবক ( ১৬৫৬) দ্বিতীয আদিল শাঠ্েব শাসনকালে 'গাজ্যে বিশৃঙ্খল 

দেখা দেয়। ওরঙ্গজীব বিজাপুব ও গোলকু গত সম্পূর্ণ দখল কবিবার জন্য গ্লু 

হন। ভাবপর বিখ্যাত মীর ভ্বমলাব ব্যাপার লইয়া বিরোধ চরমে পৌছায় 
এব যুদ্ধ বাধে ( ১৬৫৬ )। ্ 

মীর জুমলা! । মীর ছ্ুমলার আসল নাম মহম্মদ সৈয়দ, 'মীব জুমলা: 
তাহার গোলকুগ্ডা রাজ্যের উপাধি। পারস্যের সৈয়দবংশের সন্তান ম্পাহানের 

তৈলব্যবসায়ীর পুত্র, শিয়া-সম্প্রদায়তুক্ত মহম্মদ সৈধদ গোণকুগ্ডায় পৈতৃক 
র্যবসায়ের সুযোগ সন্ধানে আলিয়। ক্রমে ঘটন।চক্রে কুতুব শাহীদের প্রধানমন্ত্রী 
হুন। কর্ণাটকের কুতুব শাহীদের রাজ্যাংশ অধিকার করিয়া তিনি এক 
বিস্তৃত রাজ্যের হর্তাকর্ত। হইয়! বমিয়/ছিলেন, গোলকুণ্ডার স্থুলতানকে বিশেষ 

গ্রাহ্থ করিতেন না। তাহার শক্তির উৎম ছিল একটি স্থুমজ্দিত সেনাবাহিনী, 
প্রধানত গোলন্দাজ-বাহিনী এবং গোলন্দাজরা ছিল ইউরোগীয়। এই 

ইউরোপীয় গোলন্দাজ্দের কামানের গোলার মুখে সহজে শক্রর! কেহ দাড়াইতে 
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পারিত না। কুতুব শাহের সহিত প্রধানমন্ত্রী মীর জুমলার বিয়োধ ম্মভাবতঃই 

বাধিল, সুলতান তাহার পুত্র মহম্মদ আমিনকে উদ্ধত আচরণের জন্য কারাগারে 

বন্দী করিলেন (নভেম্বর ১৬৫৫ )। ওবঙ্গজীবের স্থযোগ আসিল। মীর 

জুয়া ও মোগলদের সহিত বন্ধুত্ব করার স্থযোগ খুঁজিতেছিলেন। শাহজাহান 

'গে।ল?ু শ্রী আগ্রমণেরও অন্রমতি দিলেন পুত্রকে । এই অনুমতি এরঙ্গজীবের 

পক্ষে যথেষ্ট, তিনি গোলকুপ্ু। আক্ুমণ করিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৬৫৬)। 
কুতুব শাহে? প্রতিণিধি দিজীতে আনিয়া! খাহজাহানেব জোষ্টপুত্র নার 

ুকোর মধাস্থতাঘ সন্ধি সম্মত লাভ কবেন। তৎক্ষণাৎ অবপোধ, ভুলিয়া 
গোলকু গার সহিত শন্তি স্থপনেন আদেশ দে এয়া হম এবং আদেশ অনুসারে 

শান্ঠিও স্থাপিত হয ( মাচ ১৬৫৬ ])| মীন জুমপাকে দিল্লীতে ওলব কবিধা 

আনিয়া পরলোক্গত সাছুল! খান পশিনতে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিমুক্ত করা 

হয়। গোপকুগ্ডা সহিত শান্তি স্থাপিত হইলেও একটি অশান্তিণ বাজ শেষ 

পযন্ত পহিয়া যায়। কুতবশাহ কর্ণাটকের অংশ্ট্রক নিজের বাজ্য মনে করিতেন, 

আগ মোগলরা মনে করিতেন উহ! মীর ভ্ুমলাব জায়গীর। মোগল-কুতুব 
শাহী লিগোধের এই খীজটুনু রহিমা যায। 

মীব জুমল! দিল্লীর প্রধানমন্ত্রীর গাঁদতে বসিবার পর বিজাপুরেব সহিত বুদ্ধ 

বাধিল। শাহজাহান বিজাপুধ আক্রমণে সম্মতি দেন এবং কঙতৎপব প্রপঙ্গজীব 

বিশস্ব ন। করিয়া তাহাই করেন (১৬৫৭) বিদণ ও কলাণার পতনে পর 

বিজাপুরেব পথ বাধাবন্ধনহীন হইয| যায়। দাবা শুকোর মধ্যস্থতায বিজাপুরেব 
স্থলতান ও, গোলকু গার মতো সম্রাটেব কাছ হইতে শান্তি স্থাপনেব সম্মতি 

আদায় করেন। কিহুধিনে মধো শাহজাহান পীডিত হন, মোগল রাজ্যে 

গোলযে।গ আসন্ন মনে করিয়া বিজাপুবীব। ছুর্গ সমর্পণ কবিতে রাজী হন না। 

বিরোধের বাজ বিজাপুরেও থাকিয়া যায়। বিরোধের বীজ থাকিয়া! গেলেও 

শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতি যে সফল হহ্য়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । শেষ 

পধস্ত দাক্ষিণাত্যে নিজাম শাহী, কুতুব শাহী ও আদিল শাহী বংশের 
স্থলতানদের রাজস্ব ও প্রতৃত্ব যথেঞ্ট পরিমাণে খব করিয়! শাহজাহান নিরবচ্ছিন্ন 
সংগ্রামের পর মোগল আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। এই দীর্ঘ 

সংগ্রামে তাহার দৃঢ়তা ও দুরদশিতা ছুই-ই প্রকাশ পাইয়াছে। এই 
বাক্ষিণাত্যের ঘুদ্ধ-পবিচালনায় সাফল্যের জন্ত তিনি তাহার পিতা৷ জাহাঙ্গীরের 
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কাছ হুইতে 'শাহজাহান' উপাধি পাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর যে যোগ্য 

ধশধরকেই এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য 

প্রতিষ্ঠা করিয়া শাহজাহান তাহ। প্রমাণ করিয়াছেন । 

মধ্যএজিয়! নীতি 
মোগলদেব অভ্যুঙ্খানের আদিকালের স্থতি মধাএপিমার সহিত জডিত 

বলিমা ভাবতেব মেগল সম্মাটরা তাহাব শেষ প্রান্ত পদন্ত সায।জা-সীমানা 

বিস্তারেব কল্পনা কবিতেন। ব্ল্থ ও বাদকশান বাববের উত্তরাধিকাণীদের 

প্রাপা এবং তৈথুবের বাজধানী সমরকন্দও বাবধেব প্রথম জীবনে উান- 

পতনেন সহিত জডিত বলিয়া তাহাব উপর অন্য কাহারও কডক কখিবার 

অধিকার নাই, একথ। মোগল সম্রাটগ। মনে কলিতেন। শাহজাহান যখন 

দাক্ষিণাতা সঙ্ঘপ্ধে একবকম নিশ্চিন্ত হইলেন তখন মধ্য-এসিযাব কগাও তাহার 

মনে পাডল। বল্খ-বাদকশানের শাসক ছিলেন '৩খন নজব মহম্ম্দ। তিনি 

অ।দে। কৃতি শ!সক ছিলেন না। ঠাহ।র পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 

কবিয্াছিলেন। অসহাম্ন বোধ কবিয়! নজর মহম্ম্ম মোগল সম্রাট শাহ- 

জাহানের সাহায্য ভিক্ষা করেন। বাজকুমাব মুনাদেন অধীনে মোগল সৈন্যণা 

অভিযান করে (১৬৪৬) এবং বল্খ ও বাদকশান দখল ,কণে। নজব 

জাহাঙ্গীরের মুদ্রা 

ইম্পাহানে গা-ঢাকা দেন। মুরাদ মধ্যএসিয়ার পরিবেশ সহ করিতে না পারিয়া 
ফিরিয়া আসেন, উরঙ্ষজীব যান আলি মর্দনকে লক্ষে লইয়া। নজরের পুত্র 
আজিজ বিরোধিতা তো করেনই, দুরধর্ধ উজবেকর! অস্কুনদী পার হইয়া আসিয়া 
মোগলদের উত্যক্ত করিতে থাকে । অবশেষে শাহজাহান বল্ধ-বাদকশান 
জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া মোগল সেনাদের প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। 
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এই অভিযানের জন্ত প্রায় চাঁরকোটি টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু মোগলদের পিতৃ- 

পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত মধ্যএনিয়ার একইঞ্ি জমিও লাভ হয় না। শাহ- 

জাহানের মধ্য এসিয়ানীতি ব্যর্থ হয়। 

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত নীতি ॥ উত্তরপশ্চিম সীমান্তে ভারত ও পারস্যের 
পথে উপর কান্দাহারের ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। 

' জাহাঙ্গীরের সময় এই কান্দাহানেব জন্যই পাবস্তের শাহ ভারতেব সহিত দৃত- 

বিনিময়ের কৌশল অব্লঙ্গন কধিয়াছিলেন। কান্দাহার দখলও কবিয়াঁছিলেন 

পারস্যের শাহ। কান্দাহারের উপর মোগলদেধ মধাদা| নির্ভর করিত, কিছুতেই 

তাহা ছ।ডা যায় না। সানা] খাকে সঙ্গে লইয়। প্রথমে ওরকঙ্গজীব কান্দাহারে 

যুদ্ধযাত্তা কগেন, (মে ১৬৪৯), কিন্তু যাত্রা শেষ পর্যস্ত সফল হয় নাই। 

ব্বিঙ'য়বার ওপঙ্গজীব আবান সাছুলাপ সহিত "অভিযান করেন (১৬৫২), কিন্তু 

তাহাও বার্থ হয। কান্দাহাবে তৃতাষ অভিযানের নেতা হন দাবা শুকে। 

( এপ্রিল 5৮৫৩ )। প্রথমে তিনি কিছুটা সফল হন, কিন্ক পবে তাহাকেও 

বার্থ হইখা ফিরিতে ভয। কান্দাহারের মুদ্ধে মোগপদের বারংবাণ ব্যর্থতার 

কারণ পাবসীদের উন্নত আগ্রেয়ান্র ও রণ-কৌশল। কান্দাহাব যুদ্ধে ভাবত 

সআটের প্রায় দশকোটি টাকা বায় হইযাছিল এবং তাহার ফলে লাভ হয় নাই 

কিছু, শুধু মোগলদের মধাদা ও গৌরব ম্লান হইগ্নাছিল পারস্থোব কাছে। 
মোগল-সাআাজ্যের চুড়ান্ত বিকাশ ॥ কোন সম্রাটের বাজনীতির 

ইন্চিহাম কেবল নিরবচ্ছিন্ন গৌববমব সাফল্যের ও কৃতিত্বের ইতিহাস নহে। 
সম্াট শাহজাহানও সেইরকম কৃতিত্ব ও গৌরব দাবী করিতে পারেন না। 
তাহার সাম্রাজ্যনীতি যেমন সফলতায় ও সার্থকতায় গৌরবান্িত, তেমনি 

“ ব্যথতায় বিডস্বিত। দাক্ষিণাত্যে তাহার জয় হইয়াছে, কিন্তু মধ্যএসিয়ায় ও 

উত্তরপশ্চিম নীমান্তে তাহাকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইয়াছে। কিন্ত 

তাহ! সত্বেও, ভিন্দেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, “১15 1616, [08013 0106 01170995 

9£ 0196 11000108] ৫508505 210. 60016. 

শাহজাহানের শিল্পানুরাগ 
বাদশাহ শাহজাহানের এন্বর্ধবিলান, স্থাপত্যগ্রীতি, প্রাসাদ-ছুর্গ, বিশেষ 

করিয়া তাজমহল নির্মাণ অনেককে অবাক করিয়া দিয়াছে । ভিন্দে্ট স্মিথ 

বলিয়াছেন, ”06 51105065%: ভিত 20 105 00081506088 ৪ 20800 25 



আকবর । জাহাঙ্গীর । শাহজাহান ২২৫. 

1015 17661096 105 01: 710010052 ট1513211”- মমতাজের প্রতি গভীর 

অন্ুরাগই তাহার চরিজ্রের মহৎ গুণ বলিয়া! উল্লেখ করা যায়। তিনি হীর! 

মণিমুক্তার মযুর সিংহাসন গডিয়াছিলেন, দিজ্ীর লাল কেন্লা, দেওয়ান-ই-আম 

ও দ্েওয়ান-ই-খাস নির্মাণের জন্ত অজন্র অর্থবায় করিয়াছিলেন, এবং তাজ- 

মহলের মতো! একটি সমাধি গডিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দী কবিদের তিনি 

পোবকতা৷ করিতেও কুষ্টিত হন নাই। জগন্নাথ পণ্ডিত তাহার বুত্তি ভোগ 

করিতেন, কবি জ্ুন্দর দাস “মহাকবি' উপাধিতে ভূষিত হন, কবি চিস্তামন 

তাহার অন্তবঙ্গ ও প্রিয় হইয়া ওঠেন। গোৌঁডা মুসলমান হইয়াও হিন্দু 
জ্যেতিষশাস্ত্রের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বসন্ত পঞ্চমী হোলি, দশহর! 

সঁতি হিন্দু উৎসবের অন্ষ্ঠান দরবারে বন্ধ কবেন নাই। ক্যান্থে অঞ্চলে তিনি 

গোহত্য! নিষেধ করিয়াছিলেন । উডিয্াায় হিন্দুদের কাছে পবিত্র মঘ্ুব বধ 

করাও তাহার আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। স্ৃতধাং তিনি পিতামহ আকবরের 

আদর্শ হইতে এদিক দিয়া অস্তত বিচ্যুত হন নাই। 

(উত্তরাধিকারের সংগ্রাম ১৬৫৭-৬০ ॥ সিংহাসনেব উত্তরাধিকারের জন্ত 

সংগ্র।ম হিন্দুযুগে ও মুসলমানযুগে অনেক হইয়াছে । পাঠান স্থুলতান ও মোগল 

বাদশাহদের আমলে এই সংগ্রাম মধ্যে মধ্যে খুবই তীব্র হইয়াছে। কিন্তু 

শাহজাহান হঠাৎ অন্ুস্থ হইয়! পড়িলে (৬ সেপ্টেম্বর ১৬৫৭) তাহাব গিংহাসন 

লইয়া চ।র পুত্র যে কাডাকাডি ও মারামারি আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে 

মেরকম দৃষ্টান্ত সতাই বিবল। চার পুত্র চারটি অঞ্চলের শাসক ছিলেন। 
জ্যেষ্ঠ দারা ছিলেন এলাহাবাদ, পাঞ্জাব ও মূলতানের শাসক এবং ৪ হাজাব 

অশ্থরোহীর অধ্যক্ষ । কিন্তু পিতার অত্যধিক ম্বেহের ছায়ায় মানুষ 

হইয়া তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্্রপরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন 

বল! চলে। দ্বিতীয় পুত্র শুজ। ১৬ বছর বাংলাদেশের শাসক ছিলেন, কিন্ত 
কর্মবিমুখতা ও আলম্য তাহার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল। তৃতীয় পুত্র 
গুরঙ্গজীবের চরিত্র ছিল ঠিক ইহার বিপরীত, যেমন তীক্ষুদ্ধি, তেমনি 
স্থিরধীর ও হিসেবী। শাহজাহানের পারিষদর1 জানিতেন ষে এই তৃতীয় পুত্রই 

মিংহামনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অন্তন্থন্ে হয়ত শেষ প্ধস্ত তিনিই 
জয়ী হইবেন। চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক ' 
কোনদিক দিয়! তিনি গুরঙ্গজীবের নমকক্ষ ছিলেন না। শাহজাহানের 

১৪৫ 



২২৬ ভারতজনের ইতিহাস 

অনুস্থতার সংবাদ পাইয়া! প্রথমে তিন ভাই জ্োষ্ঠ দ্রারার বিরুদ্ধে হাত 
মিলাইলেন। 

অস্তবিরৌধের প্রথম বিক্ষৌরণ হইল বারাণসীর কাছে বাহাদুরপুরে 
(ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৬৫৮)। এখানে দারার মৈম্তদের কাছে শুজা পরাজিত 

,হন। দারার পুত্র হুলেমান শিকো ও অস্বরের রাজ! জয়লিংহ মোগলসৈন্যের 

পরিচালক । মুরাদ ও এররঙ্গজীবের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্ব মোগলসৈস্ 
পাঠানে। হয় যোধপুরের রাজা! যশোবস্ত পিংহ ও ক।সিম খার নেতৃহে। 

উজ্জয়িনীর কাছে ধর্মাটে রাজসেনাব সহিত বিদ্রেহণদের যুদ্ধ হয় ( ১৫ এপ্রিল 

১৬৫৮)। উরঙ্গজীব যুদ্ধে জরী হন। দাবাব মগাদা ও সিংহামনের আশ! 
ধর্মটেব প্রথম আঘ।তেই প্রায় ধূলিলাৎ হইয়া যায়। আগ্রাব কাছে সামুগড়ের 

প্রান্তরে হয় পরবর্তী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দারা নিজে প্রায় ৫ হাজাব সৈন্যল 

উরঙ্গজীব-মুর।দের সম্মুখীন হইলেন (২৯ মে ১৬৫৮)। যুদ্ধ ভয়াবহ আকার 

ধারণ করিণপ। ইবঙ্গজীবের জয হইল। বোধ হয এরকম জয় আপ কোন 

যুদ্ধে তাহার হয় নাই। জামুগড়ের যুদ্ধে উত্তরাধিকাবের সংগ্রাম শেষ হইয়। 
গিয্লাছিল বল! চলে। 

বাকি যাহ] ছিল তাহ গল্পের মতো বলা যায়। দার! পাঞ্জাবে পলাতক 

হইলেন, গুরঙ্কজীব আগ্রায় প্রবেশ করিলেন; হতভাগ্য শাহজাহানের ককণ 

কারাজীবন আরম্ভ হইল (জুন ১৬৫৮)। জুন মাসেই মুরাদ বন্দী হইলেন, 

অবশেষে মুরাদের ধড় হইতে নুগুটিকেও বিচ্ছিন্ন করা হইল। ওবঙ্গজীব 

খাজুয়ার যুদ্ধে (এলাহাবাদের কাছে) শুজকে পবাজিত করিলেন (৫ জানুয়ারি 
৯৬৫৯)। পলাতক দারাকে এরঙ্গজীবের হাতে সমর্পণ কর! হয। দার! 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (৩০ আগস্ট ১৬৫৯), এবং প্রিয়পুত্র দারার ছিন্রমুও্ 

কারাবন্দী শাহজাহানের কাছে পাঠানো হুয়। উবঙ্গজীবের জোষ্ঠ পুজ মহম্মদ 
গোপনে শুজার সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন বলিয়া! বাকী জীবন তাহাকে 
কারাগাবে কাটাইতে হয়। আগ্রার শাহনুরুজ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় ভাঁরত- 
সম্রাট শহজাহান ১৬৬১ সনের ২২ জাচুয়ারি পর্বস্ত জীবিত ছিলেন। কিন্ত 

তাহার মৃত্যুর আগেই গুরঙ্গজীব 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ- 

সিংহাসনে দুইবার অভিষিক্ত হন। ) 
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দ্বাবিংশ অধ্যার 

ওঁরঙ্গজীব। শিবাজী 
. শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই উরক্ষজীবের দুইবার রাজ্যাভিষেক হয় 

(জুলাই ১৬৫৮ ও জুন ১৬৫৯ )। শাহজাহানের মৃত্যুর পর তৃতীয়বাব 

গরঙ্গজীব মহাসমারোহে আগ্রার দুর্গে দিংহাসনে অভিষিক্ত হন ( মার্চ ১৬৬৬ )। 

তিনবার অভিষেক কোন মোগল সম্মাটের হয় নাই। কিন্তু ্ররঙ্গজীব যে 

মোগল সম্রাটদের মধো বনু দিক হতে অছিভীয় হইবেন, একাধিক অভিষেক 

হইতে তাহ।রই আভ।ম প1ওয়া গিমাছিল। 

ওরজজীবের রাজত্ 

রঙ্গজীবের রাজত্কালকে মোটামুটি দুইটি পর্বে ভাগ করা যায়। দুইটি 

পবই সময়ের দিক ধিযা ২৪-২৫ বছন করিয়া প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত । প্রথম 

পর্বের ( ১৬৫৮-৮১ ) বাঁজনীতিক কাধকলাপ উত্তরভারতের মধ্য সীমাবদ্ধ । 

উত্তরপূৰ সীমান্ত, উত্তপপশ্চিম সীমান্ত ও রাজপুতানা ছিল এই পর্বে মোগলদের 

প্রধান কর্মক্ষেত্র । দক্ষিণভাবতের দিকে দৃষ্টি ধিবাব অধলব ছিল ন।। সেই 
স্থষোগে দক্ষিণভারতের ইতিহাসে মারাঠা ধার শিবাজী এক নৃতন অধ্যায় 

রচন্ব। কপিতে আরম্ভ কবিয়াছিলেন। কেবল মারাঠাদের মধ্যে নয়, সমগ্র 

হিন্দুসমাজের মধ্যে তাহাব নবজাগরণের শঙ্ঘধ্বনিতে নৃতন প্রাণের সাডা 

জাগিয়াছিল। উরঙ্গজজীব তখন উত্তরভারতের রাজনীতিক আবর্তে আবদ্ধ 

হুইয়া ছিলেন । পবে যখন দক্ষিণভাবতের দিকে তিনি দৃ্টি দিতে বাধ্য হইলেন 
তখন ইতিহাসের ধার মোগলযুগের বীধ ভাঙ্গিয়া নৃতন খাতে বেগে বছিতে 

আরস্ভ করিয়াছে। জীবনের শেষ প্চিশটি বছর তিনি ষথাসর্বন্ব পণ করিয়! 

দ্বাক্ষিণাত্যের রাজনীতিক ধ।রা নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

0 সয়া; (3) 8525085৬085 02৮৮০৫০70০০ 288০81০-- 

9860520 290811)000, 98৪, 139205৮, 

(9) 90808) 301907088,) 08155288,  90855]7--10058 90200009965 ৪৫ 

880030888288500, 01780 91 ৪ 5600, 
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'কিন্ধ সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ব্যর্থতার শ্পের মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই তিনি 
তাহার জীবনাদর্শ ও রাষ্্রনীতির সহিত সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। 

খ্ররঙ্গজজীব নিজেকে ইসলামধর্মের আদর্শ সেবক বলিয়া মনে করিতেন এবং 

বাট সমাজ শিক্ষ! সংস্কৃতি প্রভৃতি সবক্ষেত্রে তিনি ইসলামের অনুশাসন বর্ণে বর্ণে 

পালন করিবার চেষ্টা করিতেন । সেইনন্য তাহার বাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাডা 
অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীর দাবী স্বীকৃত হইত না। বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা 
ইসলামধর্মবিরুদ্ধ। 

সম্রাট হইবাব আগে এরঙ্গজীন যখন গুজবাটের শাসক ছিলেন ( ১৯৪৪ ) 
তখন আমেদাবাদের চিন্তামন মন্দিবে গোহত্যা করিয! তিনি সাডন্বরে তাহা 

মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গুজরাটে আরও বনু হিন্দু 

দেবালয় তিনি ধ্বংস কবিয়াছিলেন। তারপব আরও একটি আদেশ জারী 

করিয়া তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমস্ত টোল-চত্তক্পাঠি দেবদেউল ধ্বংস করিতে 
বলেন। সেই আদেশ অন্তসারে হিন্দুদদেব বড বড তীর্ঘস্থানে বিখ্যাত সব মন্দির 

ধ্বংস করা ভয--যেমন সোমনাথেব মন্দি. বাবাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির, 

মথুবাব কেশব রায়েব মন্দিব ইত্যাদি। মুসলমানরাষ্ট্রে হিন্দুদের বাস করিতে 

দেওয়] হইতেছে বপিয়া মুসলমান সম্রাটনা হিন্দাদব মাথাপিছু 'জিজিয়া কব 

দিতে বাধ্য কবিতেন। ক্রীতদাস, নাবী ও চোদ্দ বছব বয়স পবন্ত বালকদের 

“কর' দিতে হইত না। বাৎসরিক গডপডতা আয়ভেদে ধনী, মধ্যবিত্ত ও 

দ্বিদ্র এই তিনভাগে হিন্দু জণসাধাবণকে ভাগ কবিয়া “কর* নির্ধারণ করা 

হইত। ভারতবধ ঘাহাদেখ চিরকালেব মাতৃভূমি সেই হিন্দুদের পরদেশনাসীর 

মতো অপমান ও অত্যাচার সহা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা জিজিয়া-কর দিতে 

হুইত 'এদেশে বাস করিবার জন্য । ইতিহাস এতবড নিষ্ঠৰ পরিহাস কখনও 

সহা করে না । মুনলমানযুগের এই কলঙ্ক আকবব দৃব করিয়াছিলেন (১৫৬৪), 

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান আকবরেৰ ধর্মসমন্যের আদর্শ ন! মানিলেও এই নীতি 

অমান্ত করেন নাই, কিন্ত গুরঙ্গজীব করিয়াছিলেন। নূতন করিয়া জিজিয়া 

প্রবর্তনের পব দিল্লীর বিক্ষুন্ধ হিন্দু জনতা সম্রাটের কাছে উহা প্রত্যাহারের দান্য 
আবেদন করিয়াছিল। সম্রাট উবঙ্গজীব তাহাতে বিচলিত হন নাই। উপরস্থ 
তিনি জনতার উপর দিয়! হাতী চালাইয়! তাহাদের পদদলিত করিয়া পিষিয়া 

হা্সিবার আদেশ দিয়াছিলেন। 



২৩ ভারতজলের ইতিহাস ৃ 

কেবল জিজিয়া-কর নহে, অন্যান্য উপায়েও তিনি হিন্দুদদের উপগ অর্থনীতিক 

অত্যাচার করিয়াছেন। তাহার আমলে প্রথমে হিন্দু ব্যবসায়ীদের মুসলমানদের 
অপেক্ষা দ্বিগুণ পণাদ্রব্যের মাণুল (0465) ধিতে হইত। ফরমান জারী 

করিয়া (১৭ এপ্রিল ১৬৬৫ ) তিনি হিন্দু বণিকদের পণ্যদ্রব্যের মাশুলের হার 

:৫% এবং মুসলমানদের তাহার অর্ধেক করিয়াছিলেন। পরে আর-একটি 
ফরমান জারী করিয়া (৯ মে ১০৬৭ ) তিনি মুসলমান বণিকদের মাশুলের দায় 

হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়া হিন্দ বণিকদ্দের হার আগের মতোই রাখিয়া 
ছিলেন। এইভাবে হিন্দুদের উপর অর্থনীতিক চাপ দেওয়া হইয়াছে ধর্মাস্তরিত 

করার জন্য । 

হিন্দুজাতির পুনরজ্খান। জঙনামী-বিভ্রোহ 
হিন্দুদের উপর পীভন ও নির্যাতন এইভাবে যখন সীম! ছাডাইয়! গেল, 

তখন হিন্দুদের ধৈধ ও সহ্োর বাধও তাঙ্গিয়া গেল। উত্তব হইতে দক্ষিণ পযন্ত 

সমগ্র ভারত জুডিয়। হিন্দুগ] মিয়া হইয়া বাদশাহের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মাথা 
তুলিয়া দাডাইলেন। বিদ্রোহ আরম্ত হইল বিচ্ছিন্ন আকাঁরে। আগ্রা ও 

দিল্লীর মধ্যে পড়িয়৷ মখুবাকে হিন্দু বিদ্বেষেব অত্যাচার ও আঘাত সবাপেক্ষা 

বেশী মহা করিতে হইয়াছে । মথুবার জাঠ কৃষকেরা প্রথমে বিড্রেহ করিল 

১৬৬৯ সনে। তিলপতের গোক্ল! হইলেন তাহাঁদের নেত।। মথুনার 

ফৌজদার বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া নিহত হন। বিজয়ী গোক্লা 

সাদাবাদ পরগণা লুট করেন, আগ্রা! জেলাতেও বিদ্রোহ ছডাইয়া পডে। 

উরঙ্গজীব আরও দক্ষ সেনাপতিন অধীনে সুসজ্জিত বাছাই সৈন্ত প্রেবণ করেন 
বিপ্রোহ দমনের জন্য । মোগলদেব সহিত বিদ্রোহী হিন্দু কৃষকদের প্রচণ্ড যুদ্ধ 
হয়, কিস্ত শত্রর কামানেব গোলাব মুখে বিভ্রোহীর] দীডাইতে পারে ন|। 

দিল্লী হইতে গ্রায় ৮৫ মাইল দুবে নারনোল জেলায় সগ্ুনামী জল্প্রদায়ের 
প্রধান ঘটি ছিপ। ষোডশ শতান্ীর মধাভাগে (১৫৪৩) বীরভান এই 

সপ্রদায় গঠন করেন। সৎনামীর! একটি হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়, লোকে তাহাদের 

*মুত্ডিয়া" বলিত । তাহারা মাথা মুণ্ডন, গৌফদাডি ও ভ্র পধস্ত মুণ্ডন করিতেন 
বলিয়৷ “মুত্ডিয়া' নামে জনসমাঁজে পরিচিত হুইয়াছিলেন | তাহাব। ফকিরের 

মতে! পোশাক পরিতেন, কিন্ত চাষবাম ও বাবলাবাণিজাও করিতেন । একটি 
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ছোট ঘটনা হইতে সংনামীদের অন্তরের চাপা আগুন প্রকাশ্ত বিদ্রোহের 

ভয়াবহ মৃতিতে জলিয়৷ ওঠে । একজন পিয়াদার সহিত একদিন একজন সৎনামী 
চাষীর বচসা হইতে পিয়াদার মাথায় ভাগ মারিয়া! চাষীটি তাহাকে মারিয়া 

ফেলে। স্থানীয় শিকদার কয়েকজন পিয়াদ! পাঠাইয়া তাহাকে গ্র্রেপ্তান 

করিবার চেষ্টা করিলে মতনামী কষকর! দলবদ্ধ হইয়া বাধ! দেয় এবং পিয়াদাদের 
অস্ত্রশস্্ব কাডিয়! নেয়। তারপর বিবাদ ধর্মবিবে।ধে পরিণত হয়। বাদশাহের : 

হিন্দুনিধতন নীতিতে বিক্ষুব্ধ সংনামীরা একডাকে রাজবিদ্রোহের জন্ত 

জীবনপণ করিয়া দাডাষ। 

শিখ ও রাজপুত্র বিদ্রোহ 

শিখরা গুক নানকের ( ১৪৬৯-১৫৩৮ ) নৃতন ধর্মমন্ত্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল 
এবং নানকের পরে তাহাদের ধর্মচেতন! দ্রুত জাতীয় চেতনায় রূপাপ্তরিত 

হইতেছিল। নূতন ধর্মগুক ক্রযে জাতীয় গুরু হইয়া উঠিতেছিলেন। ওরঙ্ষজীবের 
আমলে মোগল-শিখ সম্পকের দ্রুত পবিবর্তন হয। জাহাঙ্গীর বা শাহজাহান 

কেহ শিখদের উপব ধশ্নগত কারণে অত্যাচার করেন নাই, শিখগুরুদের 

ব্যক্তিগত আচবণেব জন্য তাহাদেগ শান্তি দিয়াছেন এবং তাহার ফলে বিরোধ 

হইয়ছে। আচাধ যছুনাথ বলিয়াছেন, “73660151135 151 ০0 

4১0120520 006 9105105 আ61০ 100652 10015603050 91) 12110101035 

2:00705.” গুরঙ্গজীব শিখধর্দের মধো হিন্দুদের অভ্যু্থানের ইঙ্নিত পাইয়া 

ভাহা ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হন। নবম গুরু হবগোবিন্দের পুন্রী তেগ 

বাহাছুরকে গুরঙ্গজীব রাজধানীতে ডাকিয়া! আনিয়! হতা। করেন (১৬৭৫ )। 

এই ঘটনায় শিখর ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়|! মোগলদেব ঘোর শত্রু হইয়া ওঠে। 
ভাহারা একটি সামধিক জাতিতে পরিণত হয়। তেগ বাহারের একমাত্র পুত্র 
গোবিন্দমমিংহ দশম ও শেষ শিখণ্ুরু হন (১৬৭৬-১৭*৮ )। ওবঙ্ষজীবের মৃত্যুর 

(১৭০৭) কিছুদিন পরে তাহার মৃত্া হয় এবং মৃত্া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে 
বিবোধ ও সংঘর্ষ চলিতে থাকে । গুকগোবিন্দ শিখদের নৃতনরূপে সংগঠিত 
করেন। তিনি খাল্স! গ্রতিষ্ঠা করেন। শিখ “লিংহ'দের ধর্মসংঘ খাল্সা। 

খাল্নাভূক্ত হইতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, দীক্ষিত হইলে লিংহ 
বল! হইবে । সিংহের মতো দুর্জয় সাহসী ও শক্রর প্রতি হিং হইতে হইবে 
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প্রত্যেক দীক্ষিত শিথকে । মাথায় কেশ ও মুখে দাড়ি রাখিয়! ছোর৷ বহন 

করিবে শিখ দিংহরা] এবং যুদ্ধ করিয়া শক্রনিধনের জন্ত সর্বদাই প্রস্তত থাকিবে । 
'ুরু গোবিন্দের এই দীক্ষায় শিখরা নূতন জাতীয় চেতনায় উদবুদ্ধ হইয়া উঠিল। 

উরঙ্গজীবের ধর্মান্ধ নীতির ফলে রাজপুত শক্তিও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র- 

ধারণ করিয়াছিল। মারওয়াড ও মেবারের সংগ্রামের কাহিনী হইতে তাহা 

বুঝিতে পার! হ্বায়। দাক্ষিণাতোও বিরাট হিন্দু পুনরাখান হইয়াছিল নিঃশেষ 
মানাঠ| বীর শাহঙ্গী-শিবাজী-শঙ্গুজীর নেতৃত্বে। ওরঙ্গজীব তাহার শেষ শক্তি 
প্রয়েগ করিয়! এই হিন্দু-অভ্যুথানেব উত্তাল তরঙ্গ দাক্ষিণাত্যে রোধ করিতে 

পারেন নাই এবং দাক্ষিণাত্যেই এই ব্যর্থতার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে তিনি 
শেষ নিংশ্বাম ত্যাগ করিয়াছিলেন 

মারাঠার নবজাগরণ 

, মারাঠা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন রুক্ষ ও কঠোর, মারাঠাদের 

জাতীয় চপিত্রও তেমনি খু, দ্র বলিষ্ঠ ও পৌরুষদীপ্ত। এই প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মধ্যে মান্য হইয়া, কঠে।র প্রকৃতির সহিত জীবনধাবণের জন্ত 

অবিরাম সংগ্রাম কিযা মারাঠাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণের 

বিকাশ হইয়াছে যাহা ভারতের অগ্যান্ত জাতির মধ্যে বিরল। বাহমনী ও 

পরবতী] আহম্মদনগর-গোলকুণ্ড! প্রভৃতি স্থলতানবংশের রাজত্বকালে মারাঠারা 

নিঙগেদের মাতৃভূমিতে বিধমী। বিদেশীদের মতো বিচ্ছিন্নভাবে জীবন কাটাইত। 

কিন্তু এই স্থলতানরাই রাজা পরিচালনাব স্বার্থে মাবাঠাদ্দের মধ্যে ধীরে ধীরে 

জাতীয় নেতা গড়িয় হুলিয়াছেন। মোগলদের আধিপত্য বিস্তারে বাধ! দিবার 
'শ্জন্য দাক্ষিণাত্যের সথুলতানব। মারাঠা দলপতিদের সাহায্য গ্রহণ করিতে 

ছিধাবোধ করেন নাই। উত্তরভারতের মোগল ও দক্ষিণভারতের স্থুলতানদের 

পরম্পর বিরোধিতাব স্থষোগে মারাঠা দলপতিরা দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন শাসনকেন্দ্ 

গডিয়। তুলিয়াছেন। ধীরে ধীরে ভাহাদের শক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ষা 
বাড়িয়াছে। এই সময় মারাঠাদের মধ্যে এমন একজন শক্তিমান প্রতিভাবান 

পুরুষের আবির্ভাবের এতিহাসিক প্রয়োজন ছিল, যিনি খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 

মারাঠাদের একজাতির দৃঢবন্ধনে আবন্ধ করিতে পারেন। আচার্য যদুনাথ 
সরকার বলিয়াছেন £ “7108 56005 83 :917158)1, 606 507006120101215 
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তাহার পরম শক্র শিবাজী হইলেন সেই প্রতিভাবান পুরুষ ধিনি বিচ্ছিন্ন 
মারাঠাদের তাহাব চপিত্রবল ও লংগঠনশক্কির জাছুষ্পর্শে একজাতিতে রূপান্তরিত 
করিয়াছিলেন । 

শিবাজী 

১৬২৭ শ্রীষ্টাব্বের ৬ এপ্রিল ( মতান্তরে ১৯ ফেব্রুয়াি ১৬৩০ )। জুনারের 

কাছে শিবনের পার্বত্য দুর্গে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। যে কয়েকটি মারাঠা 

পরিবার দাক্ষিণাত্যেব স্থুলতানর্দের অধীনে রাজকর্ম করিয়া আথিক ও 

সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন, ভীাহাদেব মধো “ভোলে পরিবার 

অন্ততম। ভৌোমলেদেব পাগ্িবারিক বুত্তি ছিল কষিকর্ম। শিবাজীর পিতা 

শাহজী ভেসলে নিজাম শাহী স্বলতানদেব অধীনে কাজ করিম্না তাহাদের 
ভাগানিয়ন্তা হইয় উঠিলেন। শাহজী পুন! অঞ্চল হইতে জুনার, আহম্মদনগর 

ত্রিদ্ধক ও নাসিক দখল করিঘ। প্রাম তিন বছব ( ১৬৩৩-৩৬ ) সুলতানের নামে 

বাজত্ব কবেন। জুশার ছিল তাহার রাজধানী । কিন্তু মোগলদেব আক্রমণে 

বিপর্যস্ত হইয়া শেষে তিনি এইসব দুর্গ ও রাজ্য সমর্পণ কবিয়া বিজাপুরের 

আদিল শাহী স্থলতানদের অদ্দীনে রাজকর্মে যোগ দেন ( ১৬৩৬)। বিজ্লাপুরের 

পক্ষে রাজ্যজয়ের জন্য তিনি তৃঙ্গভদ্রা অঞ্চলে এবং পবে মাত্রা উপকূলে যাত্রা 

করেন। মহাবাষ্ট্র ছাড়িয়! ভীহাকে চলিয়! যাইতে হয়। যাইবার লময় পত্বী 

তুকাবাঈকে লক্ষে লইয়া যান। শিবাঙ্জীর জননী (শাহজীর প্রথমা পত্তী ) 
জিঙাবাঈ পুত্রকে লইযা দেশেই থাকেন। দাদাজী খোন্দদেব নামে এক 
বিচক্ষণ ত্রাঙ্গণ শিবাজীব অভিভাবক ছিলেন। তাহার কাছে ও জননী 

জিজার কাছে বাল্যকাল হইতে শিবাজী রামায়ণ মহাভারত প্রতি ভারতীয় 

মহাকাব্যের বীরগথা ও কাহিনী শুনিঘা1 অনুপ্রাণিত হইতেন। ভারতের 

শৌর্ববীর্ধের ধতিহ্ের এই শিক্ষাই ছিল শিবাজীর চরিত্রের ভিত্তি। 
চতুর্দশ শতাবী হইতে মহারাষ্ট্রের তক্তসাধকরা একদেবতা ও জাড়িবর্ণ- 

হীন একজাতির আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। তাহাদের বাণী, সংগীত ও 

ভাষার মধ্য দিয়া মারাঠা জাভীয়তার বিকাশ হইতেছিল। নামদেব 

ছিলেন এই সাধকদের অগ্রগণ্য । উত্তরে কবীর, দক্ষিণে নামদেব। নাষ- 
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দেবের পর মহারাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ তক্তিবাদী সাধু ছিলেন তৃকারাম। শিবাজীর 
জল্মকালে তৃকারাম কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক ছিলেন। পরে তাহার সান্নিধ্যে 
আসিয়! শিবাজী নৃতন প্রেরণ! লাভ কবেন। তুকারামের আদর্শে 'ও জননীর 
চরিত্র শিবাজীকে মারাঠাজতির তাগাবিধাতা৷ করিয়া! গভিয়া তোলে। 

শিবাজীর রাজ্যজয় 

হ্যাত্রি পবতমালার পাদদেশে সরল সবল কৃষকদের সহিত তিনি প্রাণ 

খুলিয়া মেলামেশ! করিতেন এবং তাহারাই হইয়াছিল তাহার প্রথম জীবনেব 

মন্ত্রশিব্য ও স্বাধীনভার সৈনিক। উনিশ বছর বয়সেই ( অথবা ষোল ) শিবাজী 

এই সেনাদলের সাহায্যে তোরণ! ছুর্গ অধিকার কবেন (১৬৪৬), রাজগডে 
নৃতন দুর্গ নির্মাণ করেন। তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকিয়া ( ১৬৫০-৫৫) 

শিবাজী দুভেছ্য পুবন্দর দুর্গ ও জাবলী অবিক।ব করেন (১৬৫৬)। তাহাব 

ফলে দক্ষিণের পথ বাধামুক্ু হইয়া! যা । গুরঙ্গজীব তখন দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার 

ছিলেন, শাহজাহান ছিপেন ভাবত-সম্রাট । বিজ্ঞাপুর আক্রমণ করিবার সময 

(১৬৫৭) ওরঙ্গজীব শিবাজীর সহিত রফা৷ কবিতে চাহিধাছিলেন, কিন্তু শিবাজী 

তাহা প্রত্যাখান কবেন। হঠাৎ শাহজাহানেব অস্থস্থতার সংবাদ পাইয়! 

ওুরঙ্গজীব যখন দাক্ষিণাতা ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন দাক্ষিণাত্যের মোগল 
কর্চাগাদেব তিশি বলিয়! যান, 'শয়'ভাঁন শিবাজীব' উপর কড়] নজব বাখিতে। 

(শিবাজী এই এতিহাসিক স্থযোগেব অপেক্ষায় ছিলেন। ছুই বছরের 

মধো (১৬৫৭-৫৯) তিনি উত্তর-কোস্কনের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেন। 

মোগল আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া বিজাপুরীরাঁও শিবাজীকে দমন করিবার 

চেষ্টা করেন। বিঙ্গাপুর-স্লতানদের বিখ্যাত সেনাপতি আফুন্বল্ খা শিবাজীর 

বিরুদ্ধে অভিযান করেন। স্থলতানবা আদেশ করিদ্বাছিলেন যে ছলে-বলে- 

কৌশলে যেভাবে হোক শিবাজীকে বন্দী বা হত্যা! করিতে হুইবে। কিন্ত শেবে 
আফঙ্জল খ| শিজের ফাঁদে পড়িয়া শিবাদীর হাতে নিহত হুইয়াছিলেন) 

বিজাপুরের শিবির লুন করিয়া শিবাজী দক্ষিণকোঙ্কন ও কোলাপুব অধিকার 
করেন। শিবাজী স্থপ্নাট বন্দর লুট করিয়া ( জাহুয়ারী ১৬৬৪ ) প্রচুর ধনসম্পদ 
সংগ্রহ করেন। জয়সিংহ ও দিলির খাকে ওরঙ্গজীব শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

পরিচালনার জন্ত পাঠান। জয়লিংহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করেন। ছৃর্গের 
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ভিতরে শিবাজীর কর্মচারীর সপরিবাবে বান করিতেন । যুদ্ধ করিয় পূরাজিত 

হইলে তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্তাদের অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে মনে 

করিয়! শিবাজী জয়সিংহের সহিত পুরচ্গরের চুক্তি করেন (জুন ১৬৬৫ )। 
চুক্তি অনুযায়ী তাহাকে ২৩টি দুর্গ ও ১৬ লক্ষ টাকা বাৎসরিক রাজন্বের 
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ভৃ-সম্পত্তি দিতে হয় এবং নিজে মোগল আম্গত্যের বিনিময়ে ্নাহ্ষগড়লহ ১২টি 

দুর্গ ও বাৎসরিক ৪ লক্ষ টাক! রাজন্বের সম্পত্তি রাখিবার অনুমতি পান। 

শিবাজীকে দাক্ষিণাত্য হইতে সরাইতে পারিলে নিশ্চিস্ত হওয়া যায় মনে 

করিয়! জয়সিংহ তাহাকে রাজ-দরবারে যাইবার জন্ত অন্গুরোধ করেন। মোগল 

সম্রাট তাহাকে সর্বব্যাপারে যোগ্য মধাদ। দিবেন এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। 

শিবাজী সম্মত হন এবং জননী জিজাবাহকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়! উত্তরে 

ষাঁত্া করেন এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাবেব মে মাসে আগ্রায় পৌছান। কিন্তু জয়সিংহের 
কথামতো! সম্রাট ইরঙ্গজীব তাহাকে মধাদ| দেন নাই ব1 সমাদর করেন নাই। 

ইহাতে শিবাজী অতান্ত ক্ষন্ধ হন এবং প্রকাশন দরবারে সম্রাটের সামনে 

অভিযোগ ও প্রতিবাদ করেন। সম্রাট তাভার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া 

দরবারে আলা বন্ধ করেন এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্তে রাঁজকর্মে পাঠাইয়। সেখানে 

তাহাকে হত্যা করার যডযন্ত্র করেন। কিন্ত শিবাজীকে দেশের লোক “পার্বত্য 

মুষিক' বপিত। আগ্রা হইতে হঠাৎ তিনি অন্তর্ধান করিয়া এত ভ্রত দাক্ষিণাত্যে 

চলিয়! আমেন যে শক্রমিত্র সকলেই অধাক হইয়া যায়। ১৬৬৬ শ্রী্টান্দে 

নতেম্বর ষাসে শিবাজী মোগলদের চোখে ধুল! দিয়া রূপকথায় রাজকুমারের 
মতে। স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ুরঙ্গজীব তাহার শেষ উইলে লিখিয়া 
গিয়।ছেন £ শয়তান শিবা আমার অনবধানতাব জন্য দাক্ষিণাত্যে ফিরিযা 

যায় এবং তাহার ফলে শেষদিন পধস্ত মামাকে হয়রাণ হইতে হয় ।* 

স্বদেশে কিবিয়! আসিয়া শিবাজী কিছুদিন শাস্তভাবে থাকেন, মোগলদের 

সহিত *শান্তি স্াপন করেন। এই সময় ( ১৬৬৭-১৯ ) তিনি তাহার শাসন ও 

সংগঠনের ভিত্তি দ্ুঢ করিতে থাকেন। তারপর ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুনরায় 

মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। স্থুরাট বন্দগ আক্রমণ করিয়া! প্রচুর ধন- 
সামগ্রী লুট কবেন। মোগল সেনাপতি দাউদ খাকে পরাঙ্গিত করিয়া শিবাজী 
বিস্তীণ রাজা জয় করেন ( ১৬৭১-৭৩ )। রায়গড় দুর্গে মহাসমারোহে তাহার 

অভিষেক অনুষ্ঠান হয় (৬ জুন ১৬৭৪)। শিবাজী রাজ] হইয়া “ছত্রপতি' উপাধি 
গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় আদিল শাহের মৃত্যুর পর বিজাপুরে 
গওগোলের কটি হয়। গোলকুণ্ডার সুলতানের হিন্দু উজীর মদন পণ্ডিতের 
চেষ্টায় এই সময় শিবান্ধীর সহিত গোলকুণ্ডার মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়। শিবাঙ্গী 
জিঞি, ভেলোর হইতে কুদ্দালোর পর্বস্ত অগ্রসর হন ( ১৬৭৭-৭৮)। মহীশৃরের 
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উত্তরপূর্ব ও মধ্য অঞ্চলও তাহার অধিকারভূক্ত হয়। দৃক্ষিণভারতের বিস্তী্ 
অঞ্চল জুড়িয়া এক বিশাল সাম্রাজোর অধীশ্বর হইয়া শিবাজী যখন জাতীয় 
গৌরবের চূড়ায় উঠিলেন তখন হঠাৎ তাহাব মৃত্যু হইল (৩ এপ্রিল ১৬৮ )+ 

শিবাজীর রাজ্য ও শাসনব্যবন্থা 

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাহার রাজ্যসীম! উত্তরে বামনগর (আধুনিক হুরাটের 
অন্তর্গত ধবমপুর রাজ্য) হইতে, পতৃণগীজ উপনিবেশ বাদ দিয়া, দক্ষিণে কানাডার 
বোম্বাই জেলার কারওয়ায় বা গঙ্গাবতী নদী পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের পূৃর- 

সীমানা বাগলান! হইতে নাসিক ও পুনা জেলার মধ্য দিয়া সাতার। জেলা 

বেষ্টন করিয়া কোলাপুর জেল৷র অধিকাংশ পর্যন্ত প্রনারিত ছিল। ইহা ছাড়া 

পশ্চিম-কর্নাটক, বর্তমান মহীশুন রাজোব উত্তর, মধ্য ও পূর্বাংশ এবং মান্রাজের 
বেলারী, চিত্র ও আর্কট জেলার কিছু অংখও তাহার অধিকারতূতক্ত ছিলস। 

রাজোব বাহিবে বিস্তৃত অঞ্চল জুডিয। শিবাজীর প্রভাব প্রতিস্তিত ছিল, যদিও 

তাহ! উ/হাপ শাসনাধীন ছিল না । বাহিরের এই অঞ্চলে তাহাব মারাঠাবাহিনী 
হান! দিবে ন1 এই প্রতিশ্রতি ও নিবপন্থার বিশিময়ে তিনি এই সব অঞ্চল 

হইতে রাজন্বেব চতুর্থাংশ আদায় কগিতেন। ইচাকে চৌথ বপিত | 

কেন্দ্রীয় শাসন শিবাজী-নিযুক্ত আটজন প্রধান বা মন্ত্রী পরিচালন] রূরিতেন। 

ইহাদের অস্টপ্রধান বলিত। অষ্টপ্রধানদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীকে পেশওয়া 
বা “মুখ্য প্রধান বলিত। অষ্টপ্রধানেব পরিচয় এই £ 

১। পেশওয়! বা মুখা প্রধান | প্রধানমন্ত্রী 
২। মজুমদার বা অম।ত্য | প্রধান হিসাবরক্ষক 
৩। ওয়াক্-ই-নবীশ বা মন্ত্রী | রাজার ও পরিষদের দৈনন্দিন 

কাধবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন 
৪| স্থর্ী বা সচিব ৷ চিঠিপত্রার্দির পরবেক্ষক 
৫ | দবীর বা! মস্ত । বৈদেশিক বিভাগের সেব্রেটারী' 

ও গোয়েন্দাবিভাগের কর্তা 
৬ জরু-ই-নৌবত বা সেনাপতি | প্রধান সেনাপতি 
৭। পণ্ডিত রাও | ধর্ম ও জাতিগত বিষয়ের 

'বিচারক 
৮) ভ্তায়াধীশ । প্রধান বিচারপতি 
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কেবল সেনাপতি ছাড। বাকি প্রধানর! ছিলেন ব্রাঙ্মণবংশজাত। প্রথম ছয়জন 

প্রধানকে (পণ্ডিত রাও ও ন্যায়াধীশ ছাড়া) প্রয়োজন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে 
সৈম্ভপরিচালনা করিতে হইত। কেরানী ও লিপিকরের (০91515:) কাজকর্ম 

প্রধানত “গ্রন্থ” বা কায়স্থরা করিতেন এবং সৈম্তবাহিনীর বেতন-ভাতা ইত্যাদির 
হিসাব রাখিতেন 'সবনিস'ব। ( ফাসী “বক্সী'দেব মতো )। 

" অষ্টগ্রধান প্রধানত ছিলেন রাজার উপদেষ্টাগোষী। তাহারা বিভিন্ন 

বিভাগে কাজকর্ম সস্বদ্ধে রাজাকে পরামশ দিতেন, কিন্তু স্বাধীন কোন নীতি 

গ্রহণ বা বিধান প্রণয়ন কণিতে পাঠিতেন না। রাজা নিজেই তাহা! কবিতেন, 

তিনিই ছিলেন সবময় কত।। তাহার আদেশ, নীতি ও বিধান অষ্টপ্রধানকে 

নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্ধকণ করিতে হইত। প্রধান মন্ত্রী 'পেশওয়া' বা মুখ্য 
প্রধানকে রাজা অন্যান প্রধানদের অপেক্ষা বেশ সম্মান ও বিশ্বাম করিতেন, 

কিন্ত তিনি মুখা প্রধান বলিম্! অন্যান্য গ্রধানদেৰ উপব কোন কর্তৃত্ব করিতে 

পাপিতেন না। প্রধানর] নিজেদের কতখা ও দায়িত্ব নিজেবাই পালন কবিতেন, 

আবশ্তক হলে রাজাব সহিত পরামর্শ কবিতেন, অথবা শাহাব অন্তমতি 

টাহিতেন। গাজার পগ্নিবতে মুখ্য প্রধান বা পেশগযা তাহাদেন্ন কোন হুকুম 
দিতে পাপিতেন না। চতুর্দশ লাই ও ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের মতো শিবাজী 
নিজেই শাপন-বানস্থার প্রধান পরিচালক ছিলেন। ) 

নূতন জাতির জন্ম 

শিধাজী ছিলেন মাগাঠা জনসাধাবণেপ কাছে আদর্শ যুগপুকব। তাহার 

মৃত্যুর পরে মারাঠাদদের ভাগাবিপষয়েব মধ্যে ও তাই তাহার নীতি ও আদর্শের 

বিপর্যয় হয় নাই। চিরদিন তাহাব স্থিতি মারাঠার জাতীয় জীবনে নব- 
জাগরণের প্রেরণা সধ্চাব করিয়াছে, আজও করে। কেবল মারাঠাদের নয়, 
সার ভারতের হিন্দুর! জাতীয় বিপযয়েব সময় তাহার কথ। স্মরণ করিয়া 
নৃতন করিয়! জাগিবার ও মাথ| তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে । বাংলাদেশে 
বঙ্গভঙ্গ ও ম্বদেশী আন্দোলনের সময়েও ( ১৯৫) তাই “শিবাজী উৎসব" 

বাঙালীর নবজাতীয়তাবোধ উদ্বোধনে প্রেরণা দিয়াছে । ইতিহাসে বড় বড় 

গাজবংশ লোপ পাইয়াছে, কিন্ত কোনও জাতি ব| 22597, কখনও লোপ 

পান্ন নাই। শিবাজী ও তাহার আদর্শ ইতিহাসে অমর হইয়া আছে তাহার 
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কারণ, পানিকৃকরের ভাষায় বলা ঘায়, “ডা 91318111790 0:62.060 আও 

00 ৪. 0%08905 1৫০ 2. 18000. 2180 ৪. 5০6০*--শিবাজী কোন 

রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, একটি জাতি এবং রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 

রাজবংশের মৃত্যু অবশ্তস্ভাবী, কিন্ত জাতির মৃত্যু নাই। 
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জ্রয়োবিংশ অধ্যায় 

মারাঠাদের বিপর্যয়। মোগলদের পতন 
মারাঠা রাষ্ট্রের অষ্টগ্রধানদের মধো প্রধানমন্ত্রীকে বলিত 'মুখ্য প্রধান" বা 

পেশওয়া। শিবাজী-শসুজীর পরে শাহুদ্ীর আমল হইতে পেশওয়াদের 

প্রাধান্ত বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদ্দেন পেশওয়াগিবিও বংশাচুক্রমিক বুততি হইয়া 

ওঠে। ওবঙ্গজীবের মৃত্যুকালে তারাবাঈ তাহার নিজের পুত্র তৃতীধ-শিবাজীর 

( ১৭০১-১৭১২ ) পক্ষে মারাঠারাজ্য শাসন কবিতেন। এ্বঙ্গজীবেব মৃত্যুর পব 

তাহার পুত্র শাজম শাহ শাহুজীকে (বা দ্বিতীয় শিবাঙ্গী ) কাবামুক্ত করেন এই 
ধারণার বশবর্তী হইয়! যে শাহদী-তাবাবাঈয়েব মধ্যে শাসনাধিকাব লইয়। 

বিরোধ বাধিবে। তাহার ধাবণা সত্য হইয়াছিল। শভ্ভুজীব পুৰ শাহুঙ্গীর 
সিংছাসনের দাবী ছিল ন্যায়সংগত, কিন্তু তারাবাঈ তাহা স্বীকাব কবিলেন ন|। 

মারাঠাদদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের সৃচনা হইল। শাহী সাতারায় প্রবেশ করিয়া 

সিংহামনে অভিষিক্ত হইলে ( ১৭০৮) তারাব।ঈ পানহাল৷ দুর্গে ( কোল্হাপুর 

হইতে ১২ মাইল দূরে ) বাজধানী স্থাপন করেন। এই গৃহ-যুদ্ধের আগুনে 

মারাঠারাজা ও মারাঠাশক্তি হয়ত নি:শেষ হইয়া যাইত। কিন্ত এই সংকটের 

সময়, বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোছ্ছনের একজন চিৎপবন-ত্রাহ্মণ শাহী ও 

তাহার মারাঠারাজ্যকে রক্ষা কগিলেন। তিনি শান্জীর “পেশওয়।” নিযুক 

হইলেন (১৬ নভেম্বর ১৭১৬)। তাহার পর হইতে পেশওয়াদের বংশান্ুক্রমিক 

রাজ্য-পরিচালনায় মাবাঠাশক্তির পুনরুজ্জীবন হইল। 
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মারাঠাদের রিপর্ষদ্ব । মোগলদের পতন ২৪১ 

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৩-২০ 

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ( ১৭১৩-২* ) ম্ারাঠা দলপতিদের আত্মপ্রাধান্ত 
খর্ব করিবার জন্য নৃতন অর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনা! করিলেন। চৌথ ও 
সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার তিনি প্রতিনিধি”, 'সেনাপতি', “লেন সাছেব' 
প্রভৃতি মারাঠা নায়কদের ভাগ করিয়া দিলেন। 'সরদেশমুখী'র সমস্ত অর্থ 
রাজার প্রাপ্য । চৌথের চতুর্থাংশ ( ২৫% ) রাজার প্রাপ্য, শতকরা ৯» ভাগ 

রাজ্য যাহাকে খুশী দিতে পারেন, বাকি ৬৬ ভাগ প্রধানদের প্রাপা। এই 

ব্যবস্থার ফলে মাঝ্াঠা প্রধানর! কোন রাজ্যাংশের সম্পূর্ণ অর্থনীতিক অধিকার 

পাইলেন না, এবং রাজার সহিত তাহাদের বন্ধনও রহিল। প্রধানদের মধ্যে 

পরম্পর হানাহানি ও রেধারেধি বন্ধ হইল। 

পেশওয়া বাজীরাও ১৭২০-৪০ 
. বালাজীর পর পেশওয়া বাজীরাও (১৭২০-৪০ ) পেশওয়া-পদে নিথুক্ত 

হন। বাজী রাও মারাঠারাজ্য দক্ষিণ হইতে উত্তর ভারতে বিস্তারে অগ্রণী হন, 
রুষ্ণা হইতে পিস্ধুর তীব পর্যন্ত মারাঠারাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেন। জয়পুর ও 

নুন্দেলরাজের সহিত এই উদ্দেশ্তে তিনি বন্ধুত্ব করেন। মালব, নর্মদা ও চস্বলের 

স্্যা্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া তিনি গঙ্কা-বমূনার দোয়াব ও দিল্লীর উপকণ্ঠ 
পধস্ত হানা দেন। কিন্ত হঠাৎ মামির শান্ছের ভারত আক্রমণে ঘটনাশ্রোত 
ঘুরিয়! যায়। হিন্দু ও মুনলমানদের এঁক্যবদ্ধ ছুইয়া বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জন্য বাজীরাঁও আবেদন করেন। তাহার মৃত্যুর পর জোষ্টপুত্র 

বালাজী বাজী রাও পেশওয়াত্ব গ্রহণ করেন ( ১৭৪০-৬১ )। ছত্রপতি শাছদীর 
মৃত্যু হয় ১৭৪৯ গ্রীষ্টাব্দে। শাইজীর তরুণ পুত্র রাম রাজাকে রাজসিংহাঁসনে 
অভিষিক্ত কর! হয়। তারাবাঈ মনে করিয়াছিলেন ষে তিনি অভিভাবকরূপে 
রাজদও্ড পরিচালন! করিবেন, কিন্তু তাহা হুইল না। মাতার! হইতে পুনায় 

রামরাজ! চলিয়৷ আসেন, এবং জাঙ্লোল! চুক্তি নামে একটি চুক্তি সম্পন্ন 

করিয়া মারাঠা রাজোর সমস্ত প্রধান পদ পেশওয়ার নিজের প্রতিনিধিদের অর্পণ 

করেন ( ১৭৫* )। সাতারার বদলে পুন! হয় মারাঠা রাজধানী, মারাঠা'রাজ্যে 

ছত্্রপতির প্রভাব নিপ্রভ হইয়া ঘায়। পেশওয়ারা এই চুক্তির পর ম্বারাঠা- 
রাজোর সর্বময় কর্তা হন। 

৮১, 



২৪২ ভারতজনের ইতিহাস 

পেশওয। বাজাজী বাজী রাও ১৭৪-৩১ 
রাজাবিস্তার নীতি বালাজীও তাহার পিতার মতো সোৎসাহে অন্সরণ . 

করেন। কন্নাটক ও কৃষ্ণার দক্ষিণ অঞ্চলে তাহার অভিযান চলিল। পেশওয়া- 

বংশের পরম শক্র বেরারের মারাঠা-প্রধান রঘুজী ভেলেকে বাংলাদেশে চৌথ 
ইত্যাদি আদায়ের অধিকার দিয়া তিনি হাত কথিয়া! ফেলিলেন। রঘুজীর 

' মারাঠা সেনাদের উপন্রবে ( বর্গীর হাজার! বলিয়া কথিত ) বাংলার আলিবদী 
খ] তাহাকে বছরে ১২ লক্ষ টাক। চৌথ দিতে শ্বীরূত হয়। বালাজী বাজী 
রাও আহম্মদনগর দুর্গ দখল করেন এবং পিতৃবাপুত্র নদাশিব রাও ভাউ-এর 

নেতৃত্বে উদগীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ( ১৭৬*) নিজামরাজ্যের উপর প্রচণ্ড 

আঘাত ছানেন। তাহার আমলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাশক্তির চবম বিকাশ 

হয়। এদিকে উত্তর-ভারতে আহম্মদ শাহ আবদালী চতুর্থ অভিযানের পর 
€ ১৭৫৬-৫৭ ) পাঞ্জাবে মারাঠাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করেন। দিল্লীব ১* মাইল 
দূরে বরারি ঘাটের যুদ্ধে মাঠ প্রতিনিধি দণ্ডজী সিদ্ধিয়া নিহত হন এবং 
দিল্লীতে যলহর রাও হোলকার পরাজিত হন (১৭৬০ )। তারপর মারাঠাদের 

সহিত চুড়ান্ত সংগ্রামের জন্ত আবদালী আলিগডে অপেক্ষা করিতে 
থাঁকেন। 

ঈ& 
পাণিপথের তৃভীয় যুদ্ধ ১৭৬১ . 

মারাঠাদের সধাধিনায়ক হইয়া আসিলেন দাক্ষিণাত্যে উদ্গীরের বিজয়ী 

বীর.সদাশিব রাও ভাউ। দলীতে উপবিষ্ট আফগান সৈন্যদের হাত হইতে 

তিনি শহরটি ছিনাইয়া লইলেন (আগষ্ট ১৭৬০ )। কিন্তু তাহাতে উত্তরের 

মারাঠা সৈন্তদের খাছ্যপমন্ত। মিটিল না, তাহাদের প্রায় চারিদিকে আটক করিয়। 
ফেলা হইয়াছিল। সদাশিব পাণিপথে আসিয়া পৌছিলেন। ইহার মধ্যে 
আহম্মদ শাহ অযোধ্যার নবাব সজাউদ্ধৌলাকে ও রোহিলা সর্দার নজীব খাঁকে 
হাত করিয়াছিলেন। মারাঠাদ্দের উপত্রবে অতিষ্ঠ হইয়া জাঠ, রাজপুত 

প্রভৃতি হিন্দুরা কেছ তাহাদের বিপদের মুখে সাহাধ্য করিতে উৎসাহিত হইল 
না। ারাঠারা মিত্রহীন হইয়া! পড়িল, বাছিরের লহিত তাহাদের যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন হইল। উত্তরভারতে তাছারাই যেন বিদেশী হইয়! দাড়াইল। অনাহারের 
তাড়নায় মরিয়া ছয়! অবশেষে তাহার! চূড়ান্ত লংগ্রামের জন্ত পাণিপথের 



'মারাঠাদের বিপর্থয়। মোগলদের পতন ২৪৩ 

প্রান্তরে বাহির হইয়া আদিল (২৪ জানুয়ারী ১৭৬২ )। যুদ্ধ হইল সকাল 

হইতে বিকাল তিনটা পধস্ত। মারাঠাদের এতিহাসিক বিপর্যয় ঘটিল। 

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলে মারাঠাশক্তির ভারত-সাম্রাজা গঠনের আশা 
ধুলিসাৎ হইল, পেশোয়ার মধাদা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্ষন হইল। মালব, 

রাজপুতানা, দোয়াব অঞ্চল মারাঠাদের হাতছাড়া হইল, দক্ষিণে হায়দারাবাদের 
নিজাম মাথা তুলিয়া দীভাইলেন। পেশওয়! মাধব রাও-এর নেতৃত্বে আবার 
মারাঠার! আত্মগ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলেও, উদীয়মান ব্রিটিশ রাজশক্তির 

জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই । ইতিহাসের ধার! তখন নৃতন পথে বাক ফিরিয়াছে। 
পলাশীর যুদ্ধের ( ১৭৫৭ । পরেই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ( ১৭৬১) মারাঠা- 

এক্তির বিপধয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যতম প্রতিবন্ধক অনেকটা অপনারিত হয় 

এবং ব্রিটিশের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত হয়। 

পাণিপথ ভারতের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় এইজন্য যে পাঁণিপথেব প্রথম যুদ্ধে 
€ ১৫১৩) লোদীরাজবংশের বিপধয়ে ও বাবরের জয়ে মোগল রাজশক্তির উদয়ের 

আভাস পাওয়া যায়। পাণিপণের দ্বিতীয় যুদ্ধে ( ১৫৫৬ ) হিমুর পরাজয়ে হিন্দু 

ও আফগানশক্তির বিরোধিতাব অবসান হয়, আকবরের মোগলসাম্রাজা গঠনের 

পথ প্রশস্ত হয়। পাণিপথের ভতীয় যুদ্ধে ( ১৭৬১ ) মোগল ও মারাঠাশক্তির 

অবদান এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির অভ্াদয় স্চীত হয়। মধ্যযুগের ভারতের 

ইতিভামে পাগণিপথ' যেন ভাগ্যবিধাতা হইয়া ওঠে। 

মোগল সাজাজ্যের পতন ১৭০৭-১৮৫৮ 

( ইরঙীবের মৃত্যুর পর আরও প্রায় ১৫০ বছর মোগল শাসনের অস্তিত্ 

ছিল বটে, কিন্ত এই সময়েব মধ্যে শাসকদের অকর্মণ্যতা, দুর্বলতা, বিলাস- 
প্রিয়তা ও অস্তধিরোধের জন্ত তাহার প্রাণশক্তি ক্রমেই নিন্ডেজ হইয়া গিয়াছিল। 

রঙ্গজীব জীবিত থাকিতেই ভারতে নূতন ইউরোপীয় শক্তির আবিরাব 

ঘটিয়াছিল এবং অদ্ুব ভবিস্বতে তাহারই হাতে যে রাজদণ্ড যাইবে তাহার শ্পষ্ট 
আভান পাওয়৷ যাইতেছিল। ওরঙ্গজীবের পুত্রদের মধ্যে শাহ আলম বাহাদুর 
আছ উপাধি লইয়! সম্রাট হইলেন ( ১৭০৭-১২ )। রী 

বাহাছুর শাহের দুর্বলত। ও আরামপ্রিক্নতার জন্য উজীরদের আধিপত্য 
বাড়িল এবং ছই উজীরের মধ্যে (মুনিম খা ও ালাদ খ1) ক্ষমতার লড়াই 
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বাধিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাতের গৃহযুদ্ধে পুঅরদের মধ্যে 
আজিম-উশশান খুন হইলেন, আর ছুই পুত্রের একই পগ্নিণতি হইল, সম্রাট 

হইলেন অপদার্থ জাছান্মার শী (১৭১২-১৩), কিস্তু একরছরের মধ্যে 

আঁজিম-উশ-শানের পুত্র কররুক-সিয়ার সৈয়দবংশীয় ছুই ভাই হাসান আলি 
ও হসেন আলির সাহাযো তাহাকে খুন করিয়া! রাজ! হইলেন ( ১৭১৩-১৯ )। 

'ভাহার রাতে ক্বভাবতঃই ফারুককে সিংহাসনচাত কবিয়! হত্যা কব! হইল। 

কিছুদিনের মধ্যে আলি ভাইর।ও ডুবিয়া গেলেন এবং বাহাদুর শাহের চতুর্থ 
পুত্র জাহান শাহ অহুঙ্ম্দ শাহু উপাধি লইয়া সা হইলেন ( ১৭১৯-৪৮ )। 

মোগল সান্রাজোর পতনের যেটুকু বাকি ছিল তাহা মহম্মদ শাহের আমলে 

শেষ হইল। 

মহম্মদ শাহের উজীর নিজাম-উল-মুল্ক দাক্ষিণাতোর স্থ্বাদার হইতে 
স্বাধীন শাসক হইয়া উঠিলেন, হায়দারাবাদ রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । 
সাফাবীবংশ উচ্ছেদ করিয়। তুকাঁ না্দির শাহ পারস্যের রাজা হইয়া! (১৭৩৬) 
ভারত আক্রমণ করিলেন। তাহার প্রচণ্ড আঘাতে মোগল সাম্রাজোর জীর্ণ 

মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল | স্থবাদারর1 চারিদিকে স্বাধীন হুইয়। ঈাডাইলেন-_ 

অযোধ্যায় সাদৎ খা, বাংলাদেশে আলিবদ্ণী খা, রোহিলখণ্ডে আফগানর! 
মারাঠারা মালব; বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট, বেরার, উডিম্যা পর্বস্ত অধিকার বিস্তার 
করিল। নাদীরশাহের পরে জআহল্মদন্পাহ আবদালির ভাবত-অভিষানে এই 

ধ্বংসের কাজ শেষ হইল। মহম্ন্ন শাহের পরে আহম্মঙ্গ শা ( ১৭৪৮-৫৪ ), 
দ্বিভীয়-আলমগীর ( ১৭৫৪-৫৯ ), দ্বিতীয় শাহ আলম ( ১৭৫৯-১৮,.৬ ), 

দ্বিতীয় জাকবর (১৮*৬-৩৭), ও দ্বিতীয় বাছাছুর শাহ (১৮৩৭-৫৮) 
পম্রাট হইয়। মিংহাপনে পুতুলের মতো বসিয়াছিলেন মাত্র । ১৭৫৭ শ্ত্রীষ্টাকে 

পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজশক্তির গ্রতিষ্ঠাকেন্দ্র গভিয্ন! ওঠে, দিতীয়-আলমগীরের 

রাজত্বকালে । তাহার একশত বছর পরে ( ১৮৫৭-৫৮) দ্বিতীয় বাহাদুর 

শাহের আমলে জাতীয় বিদ্রোহ হয় এবং ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির শালনপর্ব 

শেষ হইয়া ব্রিটিশ রাজশক্তিন্ন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ছয় ভারতবর্ষে । 

ট(মৌগল সাঘাজ্যের ভিত দৃঢ় করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বাদশাহ: 
আকবর। তাহার রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল__ভারতবর্ধে হিন্দু, ও মুসলমান 
উভয় বম্প্রদধায়ের সন্্রীতির বন্ধনে একটি এঁক্যবন্ধ জাতীয় (0800081 ) 



মারাঠাদের বিপর্যয় । মোগলদের পতন ২৪৫ 

রাষ্ট্রের সৌধ নির্যাণ করা। এমন একটি রাষ্ট্রলৌধ, যাহার ভিত্তিতে 
কোনোদিন ফাটল ধরিবে না| তাহার পরবন্ঠী বংশধর জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান 

চরিত্রগ্তণে তাহার সমকক্ষ না হইলেও এই মূশনীতির নোঙর ছিন্ন করিয়া দুরে 

ভামিয়া ধান নাই। ওরঙ্গদীব এই জাতীয় একোর মুলনীতিকে পদদলিত 

করিয়া এমন শিশরভাবে হিন্দুবিদ্ধেষনীতি অন্ুরণ করেন যে মোগল সাম্রাজ্যের 

ভিত ভাঙিয়া যায়, রাজোর মধো চারিদিকে বিজ্রোহ মাথ! চাডা দিয়া ওঠে। 

জাঠ ও সতনামীর] বিদ্রোহ করে, শিখ ও রাজপুতর! বিত্রোহ করে এবং 

দক্ষিণভারতে বিপুল শক্তি লইয়! নৃতন মারাঠ! জাতির অভার্থান হয়। পরিফার 
বোঝা যায়, মোগলদের পতনের দিন ঘনাইয়া আমিয়াছে। মোগল 

বাদশাহর! শাষননাবস্থার সংস্কার করিয়াছিলেন বটে, তাহ বাহিরের দরবারী 

€০০৪::5) সংস্কার । মূল অর্থনীতিক বাবস্থার কোন সংস্কার বা উন্নয়ন 

তাহাদের পক্ষে কবা সম্ভব হয় নাই। উপরন্ধধ অবিরাম চক্রান্ত ঘডযন্তজ ও 

গৃহযুদ্ধের ফলে ষে ধনক্ষয় হইয়।ছে তাহাতে জনসাধারণের আধিক কষ্টের বোঝা 

আরও বাডিয়াছে। বাদশাহ ও আমীরচক্র বিলাসিতার জন্য যে অর্থবায় 

করিয়াছেন তাহার সামান্য অংশও রাজ্যের প্রজাদের অভাব মোচনের জন্য 

করেন নাই । ইহার ফলে সাধাবণ মানুষের দুঃখকষ্ট ও অসস্তোষ বাড়িয়াছে 

এবং রাজ্যের মধ্যে বি্রে।হ ধূমায়িত হইয়াছে । মোগল সাআজো অবনতির ও 

পতনের ইহ।ও একটি বড কারণ 1) 

এই অবস্থায় যখন এরক্গজীবের মুত্ভু হইল ( ১৭০৭) তখন তাহার অপদার্থ 
উত্তরাধিকারীরা সিংহাসনে বপিয়] রাষ্ট্রের হাল ধরিয়া! রাখিতে পারিলেন না, 

নিজেরা হানাহানি করিয়াই তাহার! ক্ষীয়মান শক্তির আরও অনেকট! ক্ষয় 

করিয়া ফেপিলেন। এমন সময় পারস্যের দুর্ধর্ষ নাদির শাহ এবং তাহার পরে 

আহম্মদ আবদালিব প্রচণ্ড আঘাতে পতনোন্মখ মোগল সাম্রাজা জীর্ঁ 

অট্রালিকার মতো! ভাঙিয়া পড়িল। ইনার আগে হইতেই ভারতে নুতন 
ইউরোপীয় রাজশকির অত্যুদয় হইতেছিল। আহম্মদ শাহ আবদালি চতুর্থবার 
দিল্লী অভিযান করেনু নভেম্বর ১৭৫৬ সনে । বাংলাদেশে তখন নিরাজদ্দৌলার 
সছিত ইংরেঞ্দের শক্তির লড়াই চলিতেছে । আবদালি ভারত-লুঞন করিয়া 

ফিরিয়া ঘান এপ্রিল ১৭৫৭ সনে। তাহার কয়েকদিন পরে বাংলাদেশে 
পলাশীর যুদ্ধে (জুন ১৭৫৭) ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট 
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আভাস পাওয়! যায়। অন্তগামী মোগল আমলের গোধূলি-রঙে পলাশীর 
আকাশ রঞজিত হয়! ওঠে । 
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চ্ুবিংশ জব্যায় 

মোগলযুগের শামন, সমাজ ও শিল্পকল। 
মোগল শাসনব্যবস্থার প্ররুত প্রবর্তক বাদশাহ আকবর। তাহার পূর্বে 

বাবর বা হুমাযূনের রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিশেষ অবকাশ হয় 

নাই। মোগল রাজ্য কোন রকমে পুনরুদ্ধার কবিবার পর হুমায়ূনের মৃত্যু 
হয়। আকবর দীর্ঘকাল অবিরাম সংগ্রাম করিয়া বিশাল মোগল সাম্রাজযর 

লৌধ নির্মাণ করেন। এই বিশ।ল সাম্রাজ্য শাসন করিবার ব্যবস্থাও তাহাকে 

করিতে হয়। আকবরের অদাধারণ সংগঠন প্রতিভা ছিল, খুটিনাটি সকল 

বিষয়ে তাহার দৃষ্টি সজাগ থাকিত। তাই কেবল বিশাল সাম্রাজ্যগঠন 

করিয়। তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। তাহা স্বশাসনের হ্থবাস্থাও তিনি করিয়া 

গিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পবে, স্মিথ বলিয়াছেন, ইংরেজ 

শাসকর! অন্ধকাবে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে আকবরের শালনব্যবস্থাই 
কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন । | 

মোগল শাসনব্যবস্থা! 

ইসলামের নীতি অন্তধায়ী রাষ্ট্র হইল সামরিক রাষ্ট্র এবং সম্রাট তাছার 

সর্বাধিনায়ক । তিনি কাহারও আদেশ ও উপদেশ মানিতে বাধ্য নহেন, 

তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও কাহারও করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ কোন 

অন্যায় তিনি করিতে পারেন না। আকবর তাহার শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের এই 
সর্বময় কর্তৃত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উজীর বৈরাম খার অভিজত! 

হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সম্রাটের অধীনে উজীর বা দেওয়ান কাহারও 
উপর নিশ্চিন্তে কর্তৃত্ব অর্পণ করা উচিত নহে। তাই সম্রাটের অধীনে 

রাজকীয় ও প্রশাসনিক দাত্লিত্ব তিনি বিভিন্ন বিভাগের রাজকর্মীদের মধ্যে 
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ভাগ করিয়৷ দিয়াছিলেন। কেন্ত্রীয় মোগল শাসন প্রধানত এই আটটি 
বিভাগে বিভক্ত ছিল £ 

১। দেওয়ান-ই-আলা £ বড় দেওয়ান বা! উজীর £ রাজন্ববিভাগের 
প্রধান ইহার দুইজন মহকাপী--( ক) দ্েওয়ান-ই-তন্ ( তন্থ! বা বেতনের 

দায়িত্ব লইতেন) ও (খ) দেওয়ান-ই-খালস1! (রাজার খাস্ ভূসম্পত্তি 
তদারক করিতেন )। 

২। গান-ই-সামান £ পদমর্ধাদায় প্রধান দেওয়ানের পরবর্তা কর্মচারী । 

দত্রাটের বাকিগত ও পারিবারিক বাবহারের ঘাবতীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের 

খিলাৎখান! ও কারখানায় তদারকের, কারিগর দাসদাসী পরিচারিক। ইত্যাদি 
নিয়োগের দায়িত্ব নি পালন করিতেন। ইছা যে কত বড গুরুদ্বায়িত্ব তাহা 

দহজে অনুমান কর] যায় । সম্রাট যেখানে যান খান-ই-সামান তাহার সঙ্গে 

যান। এই গুরুদারিত্ব পালনের জন্ত কেহ কেহ খান-ই-সামান হইতে 

উজীর হইয়াছেন । 

৩। আর বন্পসী। সামরিক বিভাগের বেতন ঠিক করিতেন। বন্ধী 
কেবল সামরিক কমচারী ও সৈম্ভদের বেতনের বিল তৈরী করিতেন, কিন্ত 

যুদ্ধের সময় ছাঁডা অন্য সময দেওয়ান তাহাদের বেতন দিতেন। যুদ্ধের সময় 

বেতন দিতেন বন্সী। 

৪। কাজী উল-কুজাৎ এবং ৫। জন্র-ই-কুল হইলেন বিচার- 
বিভাগের ছুই প্রধান । কাজীর বিচার ধর্মগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং 

ইমলামধর্মের স্তায়শাস্ত্রানসারে তিনি মুফতীর (একালের বি এল-দের মতে। ) 
নির্দেশে বিচার কগিতেন। প্রধান কাজী বা! কাজী-উল-কুজাৎ সম্রাটের 

লঙ্গে সরত্র াইতেন এবং শহরে, জেলায় ও গ্রামে কাজী নিয়োগের ভার 

থাকিত তাহার উপর। “সদর' সম্রাটের দান খয়রাতের সম্পত্তি 

( মদদ-ই-মাস বা আম্বমা, ধাযিক ও পণ্ডিতদের যাহ] দান করা হইত) 

তদারক করিতেন এবং তাহ! স্তায়সক্গত কিন! বিচার করিতেন। টাকা 

পয়লাও সম্রাট যাহ! দান করিতেন (রমজানের দিন বা অন্তান্ত উৎসব 
পার্ণের দিন ) তাহ “সদ্দর' দেখাণগুনা করিতেন। প্রধান “সদর'কে সদর 

ই-জাছান বা! সদর-ই-কুল বলিত। প্রত্যেক প্রদেশেও একজন করিয়া 
“সনর' থাকিতেন। 
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৬। ঝুছুতাসিব। জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের অভিভাবক । 
ইসলামের নীতি অনুযায়ী যুসলমানের কোনরকম মাদকের নেশ] নিষিদ্ধ ; ভাং, 
স্থরা ইত্যাদি পান শাস্তাবিরুদ্ধ। মৃহতাসিবর! বিভিন্ন অঞ্চলে একদল সিপাহী 
'লইয়া ঘুরিয়।৷ বেড়াইতেন এবং মদ চোলাইয়ের ঘাটি বা দোকান, ভাঙের 

আড্ডা, নেশা ও ভ্য়াখেলার আড্ডা! ইত্যাদিতে হান! দিতেন । উরঙ্গজীষের ' 

'আমলে হিন্দুদের দেবালয় ধবংম করাও ইহাদের কাজ হয়। 

এই ছয়জন ছাডা! পদমর্ধাদার একটু নিয়ন্তরের আরও ঢুইক্জন বাঙ্গকমচারী 
ছিলেন। 

৭। মীর অতীশ বা দারোগা-ই-তোপখানা। নাম হইতেই বুবা যায় 
ইনি তোপখানার দারোগ] । 

৮। দ্ারোগা-ই-ডাকচৌকি £ ডাক ও সংবাদ বিভাগের প্রধান 
কর্মচারী । 

এই ছযজন বা! আটজন প্রধানর| কেহ কাহাঁরও অধীন ছিলেন ন! 
প্রধান দেওয়ান ব! উজীরের পদমধাদা অন্যদেগ তুলনায় অধিক হইলেও কোন 

বিভাগের উপর তাহার কর্তৃত্ব করা চলিত না। সম্রাট নিজে প্রতোক 

বিভাগের কাজকর্মের কৈফিয়ৎ তলপ করিতেন এবং তিনিই ছিলেন, সকলের 
হুর্তাকতা বিধাতা। বিভাগীয় প্রধানর] আবশ্টাক হইলে তাহার 'মাদেশ 

ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 

প্রাদেশিক শাসল 

প্রত্যেক “মস্থবা' বা প্রদেশের প্রশাষনিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনব্বস্থা 

অনুকরণে গঠিত ছিল। আকবরের আমলে ১৫টি, জাহাঙ্গীয়ের আমলে 

১৭টি এবং গুরঙ্গজীবের আমলে ২১টি স্থবা বা প্রদেশ ছিল। কেন্ত্রের মতো 

প্রদেশ বা স্থবাতেও নাজিম না স্থবাদার, দেওয়ান, বন্সী, কাজী, সদর 

ছিলেন, কেবল খান-ই-লামান ছিলেন না। 
স্ববাদার ও দেওয়ান। স্থবার্দার বা “নাজিম' ছিলেন প্রাদেশিক শাসন- 

কাধে প্রধান পরিচালক | সম্রাটের আদেশ ও নির্দেশ অন্কসারে রাজকাধ 

পরিচালন করা, রাছোর মধো শাস্তি ও শৃহ্থল। বজায় রাখ! তাঁহার প্রধান 

কর্তব্য । পদমর্ধাদায় দেওয়ান তাহার পরবতী স্বরে ছিলেন বটে, কিন্ধ তিনি 
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স্ববাদারের আজ্ঞাধীন ছিলেন না । দেওয়ান ছিলেন রাজন্ববিতাগের প্রধান : 
কর্তা, কেন্দ্রীয় উজীর ব৷ প্রধান দেওয়ান তাহাকে নিয়োগ করিতেন এবং 

তাহার বধীনেই তিনি প্রাদেশিক রাজদ্ববিভাগের কাজকর্ম পরিচালন। 
করিতেন। ইহার ফলে নাজিম বা স্থবাদার ও গেওয়ানের মধো সর্বদাই 

একটা রেষারেষি মনোভাব থাকিত এবং কেহই অন্তের দৃষ্টি এডাইয়া। 

আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন ন]। 

ফৌজদার। স্থবাদারের শাসনকাধে সহকারী ছিলেন ফৌজদারর]। 
ফৌজদারদের অধানে সৈন্যদল থাকিত এবং তীহার! মহকুমা ও বড় বড় 
অঞ্চলের বর্তমান মাজিষ্্টের দায়িত্ব পালন করিতেন। কেবল স্বাদাবের 

শান্তিশহ্খল। রক্ষার কাজে নহে, প্রাদেশিক দেওয়ানের রাজস্ব আদায়ের কাজেও 

তাহাকে সাহায্য করিতে হইত। 

কোতওয়াল। নগর ও শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার। 

দেওয়ানের অধীনে রাক্গম্ববিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা কাজ 

করিতেন। যেমন-- 

ক্রোড়ী। জেলার রাজস্ব কর্মচারী । সাধারণত: “এক ক্রোড দাম' ব! 

আড়াই লক্ষ টাকা রাজন্বের অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া 

(আকবরের আমলে ) ইহাদের 'ক্রোড়ী” বলা হইত। পরে অবশ্ঠ রাষ্ট্রের 

রাজস্ব আদায়কারীদের সাধারণভাবে “ক্রোডী” বলা হইত। 

আমিন। আমিনের প্রধান কাজ ছিপ রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজস্ব 

২ক্রান্ত কোন গণ্ডগোল হুইলে তাহ] নিরপেক্ষভাবে বিচার ও মীমাংসা করা । 

কান্নগো।। রাজন্ববিভাগের 'কান্ুন' বা আইন সম্বদ্ধে বিশেষ কর্মচারী 

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়! জমিজমা সংক্রাস্ত তথ্য সংগ্রহ করা, রাজন্বের ও জমির 

পরিমাণ, জরিপ ইত্যাদি তদারক কর! এবং সঠিক হিসাব রাখ! ছিল 
ইহাদের প্রধান কাজ। 

এই সব রাঞ্জকর্মচারী ছাডা প্রত্যেক প্রদেশে বক্সী কাজী ও সদর নিযুক্ত 

হইতেন। 

সংবান্ধ বিভাগ । বিভির অঞ্চলের রাজকর্মচারীরা কিভাবে কাজ 

করিতেছেন, রাজ্যের ও প্রজাদের অবস্থা কি, এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিতে 

না পাগলে কোন রাষ্ট্রই শাসন করা সম্ভব নছে। মোগল সআাটরা এই সংবাদ 
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সংগ্রহের কি বাবস্থা করিয়াছিলেন, যখন ছাপাখানা! সংবাদপত্র ইত্যাদি ছিল' 
না, তাহ! জানিতে না৷ পারিলে মোগল শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 

অজান! রহিমা যায়। কেন্দ্রীয় সংবাদ বিভাগের চারজন কর্মচারী থাকিতেন-_ 
১। ওয়াক-ই-নবীশ বা ওয়াক-ই-নিগার ও ২। সওয়ানি-নিগার | দুইজনে 

বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়৷ সংবাদ মংগ্রহ করিয়া, বঙমানে রিপোর্টারদের মতো " 

কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠাইতেন। ছুইজনের মধো শুধু একটু তফাৎ ছিল ষে 

“সওয়ানি নিগার" সাধারণত গোপন সংবাদাদি পরিবেশন করিতেন । 

২! খুফিয়া-নবীশ । ইহাকে 95০76 আতা বা 00190610191 

£27০0:0617 বলা যাইতে পারে । গোয়েন্দার মতো! গোপনে ছদ্মবেশে থাকিয়া 
খুফিয়-নবীশ যেসব সংবাদ সংগ্রহ করিতেন তাহা! কেবল সম্রাটেরই কানে 

পৌছাইত, অন্ত কেহ তাহা জানিতে পাবিত না। ুরঙ্গজীবের আমলে 
খুফিয়া নবীশদের ভয়ে লোকে সন্ত্রস্ত হইয়া! থাকিত। 

সমস্ত সংবাদ 'দারোগা-উ-ডাকচৌকির কাছে লিখিয়! শ্রীল করিয়া দেওয়া 

হইত, দাবোগা তাহা উজীর ব৷ প্রধান দেওয়ানেব হাত দিয় সম্রাটের কাছে 
পাঠাইতেন। 

৩। হরকরা। হুরকরার] ঘুরিয়া বেডাইয়! সংবাদ সংগ্রহ, করিত, 

সাধারণত গোপনে, এবং উপরের কর্মচারীদের সেই খবর মুখে বলিত ( লিখিয়! 
নহে )। কদাচিৎ লিখিত সংবাদও হরকরার পাঠাইত। 

এই শাসনিক ব্যবস্থা মোগল রাষ্ট্রে গ্রচলিত ছিল। ইহার প্রভাব সেকালের 

হিন্দুরাজাদের রাজ্যে এবং শিবাজীর শাসনকালের প্রথম দিকে মারাঠারাজোও 
বিস্তৃত হইয়াছিল। শিবাজীর “অষ্টগ্রধান+দের সহিত মোগলরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 

অষ্টপ্রধান তুলনীয় । শিবাজী পরে অবশ্থ বিভাগীয় প্রধানদের নাম ও পদবীতে 
হিন্ুতাব আনিবার জন্য তাহার সংস্কত-রূপ দিয়াছিলেন। এই মোগল শাসনিক 

ব্যবস্থার মূল কাঠামটি ইংরেজরাও তাহাদের শাসনকার্ধের গোডার দিকে কাজে 
লাগাইয়াছিলেন। 

মোগল সেনাবাহিনী 

ইসলামের নীতি অস্গযায়ী মুসলমান রাষ্ট্রের স্ববপ হইতেছে সামরিক । 

'তাহার পদবিষ্তাস ও মর্যাদার স্রতেদ সামরিক রীতিতে কর! হইত। মোগল 



২৫২ ভারতজনের ইতিহাস 

সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী আধুনিক রাষ্ট্রের মতো! কেন্ত্রীয় গবরর্ষেপ্টের আয়তে বাঁ 

প্রত্যক্ষ তদারকে থাকিত না। সম্রাটের আদেশে রাষ্ট্রে আমীর ওমরাহ, 
প্রধান ও নায়কর1 নির্দিষ্ট সংখাক সৈন্ত নিজেদের অধীনে রাখিতে পারেন, 

তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহাদের উপর থাকিত, সম্রাটের কাছ হইতে 

তাহার! সৈম্তসংখা! অনুপাতে বেতন বাবদ টাক] পাইতেন। ইহাকেই “অন্ন 

দেওয়া বলিত। ধাহাদের দেওয়া হইত তাহাদের বলা হইত “অনসবদার? | 

যনসবদারদের অধীন সৈগ্যর1 তাছাদেরই প্রভু বলিষা মান্য করিত, কিন্ত 

সম্রাটের আদেশে তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইত। সম্রটের নিজের অধীনে 

একদল ভাল সৈন্ভ মুত থাকিত, তাহাদের বল হইত “জাহদী? | ইহাদের 

“অভিজাত সেনা" বলা যায়। মনসবদারদের অধীন মোট টসন্তসংখ্যা অপেক্ষা 

আহ্দীর সংখা! অনেক কম থাকিত। | 
মনসবের সৈগ্ঠসংখ্যার দ্বারাই রাসত্রিক ও সামাজিক পদমর্ধাদ! নির্ধারিত 

হইত। আমীর ও প্রধানদের মনসব দশজন বিশজন সৈম্ঘ হইতে সাত হাজার 

সৈন্ত পধস্ত হইত। দশজন সৈন্তের রক্ষককে 'মীর-দই? ব! “মীর দশ", বিশজনের 

£মীর-বিস্তি” একছাক্জারের হাজারী, পাচহাজারের “পাচহাজারী+, সাত হাজারের 

সাতহাজারী “মনসবদার” বল! হইত। রাজবংশের কুমারদের সাধারণত দুশ- 
হাজারের মনসব দেওয়! হইত, তাহাদের বল হইত “দশহাজারী' মনসবদার । 

মোগলযুগের সমাজ ও অর্থনীতি 
সবার উপরে সর্বশক্তিমান সম্রাট, ধর্মাতার ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি-_ 

মধ্যের স্তরে ছায়ামৃতির যতো মনসবদার, আমীর-ওমরাহ-উলাম! ও রাজকর্ম- 

চারীরা-__নিয়ম্তরে লক্ষ লক্ষ কঘক-_-মোগলযুগের সমাজের এই চিত্রই চোখের 

সামনে ভালিয়া উঠে। এই তিনটি স্তরের মধ্যে উপরে কাজা ও নীচে অসংখা 

রুধিজীবী প্রজা ছাডা মধ্যবততী মনসবদার আমীর-ওমরাহদের স্তরটির কোন 

স্থায়ী, সামাজিক সত্ত! ছিল না। কেন ছিলনা? 
এই প্রশ্ত্রের উত্তরের মধ্যে মধাধুগের ভারতীয় লমাঙ্গের গ্রকৃত ম্বরূপটি ধরা 

পড়ে। যোগলযুগে কোন মনসবদার আমীর-ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির 

বাক্তিগত ধনসম্পত্তির বৈধ অধিকার স্বীকৃত হইত ন1। সম্রাট ঘে সব 

তৃমম্পত্তি ৰা মর্ধাদাশূচক ধনদৌলত দান করিতেন, মৃত্যুর পরে তাহা! ভোগের 
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অধিকার লোপ পাইত, উত্তরাধিকারনুজ্রে তাহা! বর্তাইত না। এই রীতি 
দ্দিও বা সমর্থন কর! ঘা, ব্যক্তিগত বা ম্বোপাজিত সম্পত্বির ও ধনের, 

অধিকার হইতে মালিককে বঞ্চিত করার রীতি মনে হুয় অযৌক্তিক ও 
অসংগত। কিন্ক মোগলযুগে ইহাই সংগত মনে করা! হইত। মোগল রাষ্ট্রের 

কেন্ত্রীয় দফতরে “বৈয়ৎ-উল-মাল” নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, যাহার 

কাজ ছিল মৃত আমীর-ওমরাহ মনসবদারদের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বানেয়াপ্ত 
করিয়া রাখ! । হুকিন্স, বানিয়ের, মনুচ্চি প্রমুখ বৈদেশিক পধটকরা এই 
'বিচিত্তর প্রথার প্রচলন দেখিয়! বিশ্মিত হুইয়াছেন এবং বাণিয়ের ইহাকে “বর্বর 

অসভা প্রথা” বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। 

কৃষিজীবী সমাজে কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সম্রাটরা কেবল 

রাজস্ব” 'কর' ইত্যাদি আদায় করিয়া তাহাদের শোষণ করিতেন, তাহার 

কর্মচারীর] তাহাদের উপর আরও বেশী নিধধাতন করিতেন। তাই ছুতিক্ষ 

মহামারী লাগিয়াই থাকিত। আকবরের আমলে ১৫৫৫-৫৬ ও ১৫৯৫-৯৮ 

খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ দৃতিক্ষ হয়। শাহজাহানের আমলে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে 

( ১৬৩০-৬২) হাজার হাজার লোক ছুভিক্ষ অনাহারে মারা যায়। 

গুরঙ্গজজীবের যুদ্ধবিগ্রহ, জিজিয়া-কর, আবওয়াব ইত্যাদির চাপে সাধারণ 

লোকের ছুখ-ছুর্দশার সীম থাকে না, দৃভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ উচ্ছন্ত্রে যায়। 

মোগল শিল্পকল৷ 

শুলতানী 'আমলের স্থাপত্যে ও শিল্পকলায় ভারতীয় হিন্দু রীতি বা 
স্টাইলের সহিত ইসলামিক রীতির (বাগদাদ, মেসোপোতামিয়!, পারন্য ) 

মিশ্রণ ও সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল। মোগল আমলে রাজকীয় উতৎ্মাহে 
ও পোষকতার ফলে শিল্পকলা! ও সাহিত্যে প্রসার ও সমৃদ্ধির সহিত হিন্দু- 

মুসলমান রীতি-সমন্থয়ের পথ আরও প্রশস্ত হয়। মোগল দরবারে পারন্তের 
শিল্পীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিয়া শিল্প-সমালোচকর! এই যুগের 
শিল্পরীতিকে ইন্দো-পারজিক রীতি বলিয়! থাকেন। মোগল স্থাপত্যে ও 
চিত্রশিল্পে তাহার প্রমাণ পাওয়া ঘায়। 

আকবরের রাজত্বকালে মোগল শিল্পকলার প্রতিষ্ঠা হয় এবং হিন্দুদের প্রতি 

'াহার লশ্রদ্ধ মনোভাবের জন্ত তাহার আমলে হিঙ্দু শিল্পরীতির প্রয়োগ 
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আগ্রার তাজমহলের কারুকার্ধ 



৬ ভারতজনের ইতিহাস 

ইদলামিক রীতির সহিত অবাধে হইতে থাকে | আগ্রার কেল্লায় 'জাহাঙ্গীর 
মহুল' (নাম “জাহাঙ্গীর মহল' হইলেও আকবরের সময় গঠিত ) দেখিয়া কেহ, 
কেহ বলেন যে ইহ! কোন হিন্দু রাজার জন্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। আগ্রার 
কেল্লায় অন্তান্ত সৌধ শাহজাহান ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পারস্যের প্রবল প্রভাব 

হইতে মুক্ত হইয়া আকবরের আমলে শিল্পীরা যে একটি ম্বতন্ ভারতীয় হিন্দু- 
মুধলমান রীতির বিকাশে মনোষোগী হইয়াছিলেন তাহ! দিল্লীর “হুমাযুন- 

স্থতিনৌধ' দেখিলে বোঝা যায়। এই মৌধের মূল গড়নরীতি পারপিক 
হইলেও, সাদ মার্বেল পাথর ব্যবহার এবং রঙিন চিত্রিত টাইল না ব্যবহার করা! 
হইতে পারন্তের প্রভাবমুক্কির পরিচয় পাওয়া যায়। এই হ্মামুন-স্থতি-সৌধের 

“মডেলে পরে বিখ্যাত “তাজমহুল' নির্মাণ কর] হয় বলিয়! ইহার গুরুত্ব আছে। 

জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্যের এই ইন্দো-পাগমিক ধারাই অস্ষুপ্ন থাকে । 

সম্রাট শাহজাহানের স্থ(পত্যবিলানস কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে । তাহার 

আমলে এই ইন্দো-পারসিক স্থাপত্ারীতির চুভাস্ত বিকাশ হয়। আগ্রার 
বিখ্যাত তাজমহল (১৬৩২-৫৩), মতি মসজিদ (১৬৪৬-৫৩) এবং দিল্লীর লাল 

কেন্প! ও প্রাসাদ তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । পধাপ্ত পরিমাণে শ্বেত মার্বেল পাথন 

এবং যথাসম্ভব কম রডিন টালি ব্যবছার করিয়! শাহজাহান বিশুদ্ধ পারমিক 

রীতির সংস্কার করেন। বিশালতার সহিত ঘে কত ্বচ্ছন্দে সরলতা 

গান্তীর্ঘ ও মনোহর মাধুষের মিশ্রণ হইতে পারে স্থাপত্যশিল্পে, সম্রাট শাহজাহান 

তাহা তাজমহল, মতি মসজিদ ও দিল্লীর প্রাসাদ নির্মাণে বিশ্বের কাছে প্রমাণ 

করিয়ধ গিয়াছেন। ফরাসী পর্ধটক তাভানিয়ের তাজমহল নিমাণ শুরু ও শেষ 

হওয়া! (১৬৩২-৫২) স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন | প্রায় ২২ বছব লাগিয়াছিল তাজ- 

' মহল নির্মাণ করিতে, প্রতিদিন গড়ে ২* হাজাব কারিগর কাজ করিত এবং 

বায় হইয়াছিল প্রায় ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। 

চিত্রকল! 

ভারতের মোগল চিত্রকলাকে ুক্ষ চিত্তরকল! বা 42771800 820008” 

বল যায় এবং ইহার প্রেরণার প্রধান উৎস পারস্তের কুক্ম চিত্রকলা । শের শাহ 

কতৃক রাজ্যচযুত হুমায়ুন ঘখন কিছুর্দিন তাত্রিজের 'রাজদরবারে ছিলেন তখন 

ঢুউজন প্রতিভাবান শিল্পী সৈয়দ আলি ও সামাদএর প্রতি তাহার দৃঠি আকুষ্ট হয়। 
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আকবরনামার চি ত্র বসবন অঙ্কিত 



২৫৮ ভারতঙজজনের ইতিহাস 

হুয়। কানুলে হুমাযুণ ইহাদের সঙ্গে লইয়া আসেন এবং 'আমীর হামজা কাহিনীর 
চিন্রায়ণের কাজে নিযুক্ত করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবরের দরবারে 
মীর নৈয়দ আলি শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করেন। আলি ও সামাদের হাতে 

মোগল চিত্রশিক্প প্রথমে পারসিক রীতি হইতে আরম্ত হইয়! ধীরে ধীরে ভারতীয় 

পরিবেণে ম্বাতন্ত্রা অর্জন করিতে থাকে । প্রতিকৃতি বা পোর্রেট এবং ভারতীয় 

ফুল লতাপাতার রূপায়ণে ইহাবা ক্রমে পারসিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে 
থাকেন। তারপর হিন্দু শিল্পীদের সান্নিধ্যে আমিয় তাহাদের পারমিক চিত্রপীতির 

যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি হিন্দু শিল্পপীতিতেও পারসিক রীতির প্রভাব 

পড়িতে থাকে । 'আাকবরের মাশ্রিত হিন্দু শিল্পীদেব মধ্যে প্রধান ছিলেন দশবস্ত 

€জাতিতে কাহাব বা পান্কি বেয়ার) ও বনবন। মহাভাবত রামায়ণের 

ফার্সী অন্রবাদের পুথি আকবর শিল্পীদের দ্বার! চিত্রিত করিয়াছিলেন । 

তাহ! ছাড়। আকবখনামা, হামজানাম। ইত্যাদ্বব পুখিচিত্র মোগল চিত্রশিল্পলের 

উত্রুই নিদর্শন । 

রাজপুত শিল্প 

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুত রাজাদের পোষকতায় তাহাদের রাজ 
দববারেও শিল্পীর! বিশেষ মর্যাদা ৪ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মোগল দরবারের 

মতে। তাহাদের দরখারেও শোভা বর্ধন করিতেন শিল্পীরা । প্লাজপুত শিল্পকলা 

হিদ্দুভাব-প্রধান, জনপ্রিষ ও আধ্যাত্মিক | মোগল শিল্পকল! মুসলমানভাব প্রধান, 

দরবাণী ও জাগতিক। কিন্তু রাজপুত ও মোগল শিল্পকলার রীতিগত সাদৃশ্য 
লক্ষণীয় এবং উভয়ের মধ্যে পারসিক রীতির প্রভাব খুব স্প্ই। আনন্দ কুমার- 
স্বামী রাজপুত শিল্পকে 'রাজস্থ।নী” ও “পাহাড়ী” ( হিমালয় অঞ্চলের ) এই ছুই 

ভাগে ভাগ করিয়াছেন। পাহাড়ী রীতির কাংড়া অঞ্চলের একটি নিজন্ 

স্বাতন্া আছে। শ্মিথের মতে পাহাড়ী কাংড়া শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য “00617 
80৬71) 156 2150 16505001250 0195/17)6 0£6011555 8150 1917)05085, 

--অর্থাৎ রেখার সাবলীল ধারা বা টান এবং কতকটা পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে গাছ 
লতাপাতা! ও প্রান্তিক দৃশ্থের রূপায়ণ। এই শ্বাতস্ত্যের জন্ত রাজপুত শিল্পের 
মধ্যে পাহাড়ী কাংড়া শিল্প বিখ্যাত। 



মোগলযুগের শাসন, সমাজ ও শিল্পাকল। ২৫৯ 

জাতীর সাহিত্যের সম্দধি 

মোগল যুগের গ্রধান গৌরব জাতীয় সাহিত্যের সমুদ্ধি। সর্দার পানিক্কর 
বলিয়াছেন, “[1705620, 8661: 006 £520 0855 ০£ 19110958. 150 

5600 ৪5 80 12100010055 01 002 1)151765 11161780016 110 110018 

৪৪ 095. 02710 ০ 026 805৪ 71081:915.* কালিদাসের কালের পরে, 

ভারতের ইতিহামে আর কোন কালে মোগল আমলের মতে সাহছিতোর চরম 

বিকাশ হয নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ও তাহার সহিত ফাসীর 

চর্চা মোগল যুগে যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্ত হিন্দী, গুজরাটা, মারাঠী, বাংলা 

প্রভৃতি জাতীয় মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যেব যেমন প্রতিষ্। ও প্রসার হইয়াছিল 
তেমন আর অন্ত কিছুর হয় নাই। তুলসীদ্দাসেব রামায়ণ, স্থুরদাষের সংগীত, 
বামদ।সের কীতন ও পর্থীরাজেদ কাব্য তাহার কষেকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাত্র। 

তুলমীদাস-স্থরদান রামদ্াসের এই ধারাব সহিত বাংলার শ্রীচৈতন্য গ্রবতিত 
বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তিধাবা এই সময মিলিত হইয়া সার1 ভাবতবর্ষে ছডাইয়া যায়। 

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা, মঙ্গপকাব্য ও অন্থান্ত লোকসাহিত্যে বাংলা ভাষা ও 

সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। বাংণ] দেশে সংস্কৃত, ফাণী ও বাংল] তিনটি ভাষার 

অন্থশীলনের ফলে মাতভাষাই লাভবান হয় বেশী। সংস্কৃত ভাষা বাংলা 

তাষার জননী, সংস্কৃতের অন্রুণীলনে বাংলার এশ্বধবৃদ্ধি শ্বাভাবিক। কিস্ধু 

বাঙালী সন্থাস্ত হিন্দুদের সহিত মোগল দরবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পশের ফলে ফার্সীর 

অন্থশীলন বৃদ্ধি পায় এবং বাংলা ভাষ! ফাসীকে যথাসম্ভব আত্মসাৎ করিয়া 

সাহিত্যন্থষ্টির কাজে অগ্রসব হয়। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ট বাঙালী কবি ফার্সী 
পণ্ডিত রায়গুণাকর ভাবতচন্দ্রের কাব্য এই বাংল! ও ফার্সীর মিশ্রণের উজ্জ্বল 

দৃষ্টাস্ত 

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে মোগলযুগের অমাজচিত্র 

যোডশ ও নগ্তদশ শতাব্দীতে যেসব বিদেশী ইউরোপীয় পর্যটক এদেশে 

আসিমাছিলেন তাহাদের মধ্যে সেবান্তিপ্রাণ সাধু মানরিক (20980156, 

১৬১২) ইংরাজ উইলিয়াম হুকিজ্সদ (১৬০১-১২), টমাস রো! (১৬১৫-১৪), 

ইতালীয় পিষেত্রো দেল্প ভাল্পে (১৬২৩), বার্ট ও কার্টরাইট (১৬৩২), ফরাসী 

বানিয়ের (১৬৫৯-৬৬), তাভানিয়ের (১৬৪০-৬৭), ফ্রায়ার (১৬৮১-৮২), 



২৬৪ ভারতজনের ইতিহাস 

ওভিংটন (১৬৮৯-৯২), ইতালীয় ক্যারেরী (১৬৯৫) ও মন্ুচ্চি (১৭৪) অন্যতম । 

এই বিদেশী পধটকর! মোগল সম্রাটের দৈনন্দিন জীবন ও তাহার রাজদববারের 

চিত্ত নিখু' তাবে আকিয়াছেন, বিশেষ করিয়া হকিন্দ, রো! ও বানিয়ের। কিন্ত 

কেবল রাঙ্কীয় জীবনের চিত্র আাকিয়াই তীহাপ1 কর্তবা শেষ করেন নাই, 

মোগ্ল আমলের সামাজিক ও অরথনীতিক জীবনের বাস্তব পবিচয় দিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন। 

মানরিক বলিয়াছেন বাংলাদেশের কথা। গাঙ্গেয় ভূমির উববত', গঙ্গানদী 

ও গরুর প্রতি লোকেব অন্ধ, কার্পাসবস্, পুরীব জগন্নাথের বখধাত্রা ও 

গঙ্গাসাগর যাত্রীদেব আত্মদান ইত্যাদি বিষয়ে তাহার বিবরণ হইতে খেকালের 

সমাজের কথ! জান] যায়। হকিন্স দেকালেব মনসবদ!রী প্রথ। এবং জাহাঙ্গীরের 

বাক্তিগত জীবনেব হ্ন্দর চিত্র আকিয়াছেন। ইংলগ্ডের রাজ! প্রথম জেম্স্ 
জাহাঙ্গীরের দববারে শ্যান টমাপ রো-কে রাষ্ট্রদ্ৃতৰপে পাঠান। বো-সাহেবের 

দিনপন্ধী মোগল যুগের এতিহাসিক ও মলামাজিক উপাদানের মুলাবান 
আকরগ্রস্থ। ইতালীর দেল্ল ভাল্লে বলিয়াছেন যে হিন্দুদেপ সতীদাহপ্রথার 

বিবোধী ছিলেন মোগল সম্রাটধা এবং তাহাদের চেষ্রায় জুরাট ও ক্যান্থে অঞ্চলে 

মতীদাহ অনেক কমি! গিয়াছিল। ইংবেজ বণি+ বাটন ৪ কাটরাইট 

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলিযাছেন ঘে এই দেশের লোকর] চমৎকার কলাকুশলী, 
হাতের কাজে খুব দক্ষ কারিগর, যে কোন শিল্প নিদর্শন মহজেই আয়ত্ত করিতে 

পাঁরে। ফ্রাযারের বিবরণ হইতে শিবাজীর সময় মাবাঠাদেব কথ! কিছু জান! 

ষায়। ওভিংটন স্ুগ্াটের ইংব্জে বণিকর্দের মুখে শুনিযা দেশের কথ। যাহা 

পিখিয়াছেন, তাহ] খুব মূলাবান না হইলেও নগণ্য নহে। ক্যারেরী সম্রাট 

ওরক্গজীবের সহিত সাক্ষাতের সৃযোগ পান, সেই সময়ের অনেক বিষয় তাহার 

বৃত্তাস্তে পাওয়! যাঁয়। মন্ুচ্চি কিছুদিন দারা শিকোর অধীনে, কিছুদিন 
জয়সিংহের অধীনে কাজ করেন। তাহ।র বিবরণে অনেক রাজকাহিনী ও 

সামাজিক তথ্য আছে। 
মোগপযুগের সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনের চিত্র স্থুদক্ষ 

পর্যবেক্ষক ও শিল্পীর মত আকিয়াছেন ফরাসী পধটক বানিয়ের ও তাভানিয়ের। 

তাহাদের বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য, পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য ও সতাবাদিতার সহিত অন্ত 

কাহারও তুলন! ছয় না। মোগলদের রাজস্ব-ব্যবস্থা, দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থা 
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সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা, খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ, 

রীতিনীতি, সংস্কার প্রথা, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, শহরনগরের বাডীঘয়ের অবস্থা 

পর্যস্ত কোন বিষয়ই বানিয়ে ও তাভানিয়ের দৃষ্টি এডায় নাই। বানিয়ের 

শাহজাহানের পুত্রদেব ( ওুরক্গজজীব-সহ ) চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আমীর- 

ওমরাহদের বিলাস-ব্যসনের কথা বলিয়াছেন, প্রজদেব ছুঃখদুর্শা, শহরের 

বাজাবহাট ঘরবাডী ও বাণিজোর বিবরণ দিয়াছেন। অর্থনীতিক বিষয়ে, 

বিশেষ করিয়া বাক্তিগত ধনসম্পত্তিতে সআ্টেব অধিকার মন্বদ্ধে বানিয়ের 

বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া কাল মার্ক, সের মতো মনীষীও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় 
কাবখান। গুলির কথা, দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি শহরের কথা এমনকি খাছা ও 

পানীযের বর্ণন! পধস্ত বানিয়ের তাহার ত্রমণ-বুস্তান্তে লিপিবদ্ধ করিযাছেন। 

বানিষের বলিয়াছেন ষে সমাট যদি সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক না হুইতেন, 

ব্যক্তিগত মালিকান! যদি স্বীরুত হত, তাহ! হইলে হিন্দস্থানেব আরও অনেক 

আধিক উন্নতি হইত। অর্থাৎ দেশের ধনসঞ্চয় ও মুলধন বাডিত এবং তাহার 

ফলে শিক্পবাণিজোর স্বাধীন বিকাশ ভইত। সাধাবণ কৃষকদের অকথ্য 

'ত্যাচাব, অবিচাখ, শোষণের কথাও তিনি নিভয়ে উদ্লেখ করিয়াছেন। 

বলিয়াছেন যে সেনাবাহিনী, মনসবদারী ও রাজদরবাবের জাকজমকের 

ব্যযভাব বহন করিয়াই হিন্দুম্বান সবস্বাস্ত হয়! গিয়াছে। বাজার প্রসঙ্গে 

বানিয়ে বলিযাছেন যে যতরকমের ভর, নুজরুক, হাতুডে বৈদ্য, জাদুকর, 

গণৎক।র সব বাজারে আসিয়া! ভিড করে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, 

মুলমানও আছে। একজন পোতুরগীজ গণৎকারের কথাও তিনি উল্লেখ 

কনিয়াছেন। এ কথাও বলিয়াছেন যে রাজা-বাদশাহরা সকলে জ্গোতিষী, 

গ্রহাচাধ ও গণৎকারদের সবপ্রকারে পোষকতা করেন। 

দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি শহরে রাজপ্রাসাদ, কেল্লা আর সমাধি ছিল ইট 

পাথরের বড বড ইমারত, বাকি অধিকাংশই মাটি ও খডের চালাঘর। এইজন্য 

ঘন ঘন এইসব শহরের ঘরে আগুন লাগিত এবং শহর জুডিয়! আগুন জলিতে 

থাকিত। * 

কারখানা ও কারিগর প্রসঙ্গে বানিয়ের বলিয়াছেন ঘে বড বড় হুলঘরে 

ছিল কারখান। গ্রতিষ্ঠিত। ন্ুচিশিল্পী, স্বর্ণকার, মণিকার, চর্মকার, দরজী, 

স্ুত্রধর প্রভৃতি বিভির কারিগররা, বিভিপ্ন কারখানায় কাজ করে। ওস্তাদ ও 
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দ্ারোগারা তাছা পর্যবেক্ষণ করেন । সকালে উঠিয়! কারিগররা কারখানায় 
কাজ করিতে বায়, মদ্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া আসে। একই কারুশিল্প হিন্দু-মুঘলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের কারিগররা বংশান্ক্রমে শিক্ষা দিয়া থাকে। বানিয়ে 
এই বিবরণ হইতে বোকা যায়, হিন্ুদমাজের পেশাগত বর্ণভ্দে ও জাতিভেদ 

*মুমলমান সযাজেও প্রভাব বিস্তার করিযাছিল। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে 
তাহার দৃষ্টি সমাজ-জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়। মোগলযুগের সমাজচরিত্রকে 

ক্সীবস্ত করিয়া তুলিয়াছে। 
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পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

ইউরোপীয়দের আগমন 
এতদিন ভারতে বিদেশী জাতির! রাজ্যলোভে অভিযান কিয়াছে 

উত্তরপশ্চিমের স্থলপথে। গ্রীক পারসী শক পঙ্নব হন পাঠান মোগল 

প্রত্যেকেই উত্তরের স্থলপথ দিয়! ভারতে আসিয়াছে এবং যুদ্ধে জয়লাভ 

করিয়া এদেশে সাজা প্রতিষ্ঠঠ করিযাছে। ইউবোপীয়দের ক্ষেত্রে এই 

ধারার পরিবর্তন হইল । স্বলপথেব বদলে ভাবতে তাহাদের আগমন ঘটিল 

সমুদ্রপথে এবং ঠিক সাম্রজ্য দখলের কোন উদ্দেশ লইয়া না আসিয়াও 

ঘটনাচক্রে বাণিজ্য ও কুটনীতির স্থডঙ্গপথে প্রায় বিনা যুদ্ধে তাহাদের 

মধো ইংরেজ বশিকেরা এদেশেব র।/জসিংহাসন দখল কিয়া বসিলেন 

ভারতেব ইতিহ্'সে এক নূতন যুগের স্থ5ন] হইল এই সময় হইতে । 

ভাক্কে। | গামা । ভারত মহাসাগরে পতুগীজ আধিপত্য 

দক্ষিণভারতের চোল বাজার! সমূদ্রপথের ৫ুত্ব সম্বন্ধে খুবই সজাগ ছিলেন 
উত্তর ভারতের তো নয়ই, দক্ষিণভাবতেরও আর কোন রাজার -চালদের 

মতো! সমুদ্রবোধ ছিল না। চোলবাজশক্তির পতনের পর বঙ্গোপনাগরে ও 
ভাবতমহানাগরে ভারতেব প্রকৃত্ব খব হয় এবং পঞ্চদশ শতকে আরব 

বণিকর। এই সমূদ্রপথে আধিপত্য বিস্তার কবেন। আঞ্চলিক ভারতীয় 
শাসকদের মধ্যে কালিকটের জামোগিনপা ও গুজগাটের স্থলতানর৷ কিছু 

কিছু নৌবলেগ সাহায্যে লোহিতসাগর ও পারনত উপসাগরের বন্দরের সহিত 
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বাণিক্জিক যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, কিন্ধ এই নৌবলের সহিত ভারতের 

সমূত্রপথের কোন সম্বদ্ধ ছিল না। এই সময় সমুদ্রপথে ভারতের দিকে 
ইউরোপীয়র! যাত্রা! করেন। 

আফ্রিকাব অস্তগীপ (05806) ঘুরিয়া পথ আবিষ্কারের কৃতিত্ব 

পতৃগালের প্রিন্স হেনরীর প্রাপা। এই কীতির জন্ত তিনি ইতিহাসে 
[নাঃ 072 5৮188601 বলিঘা পরিচিত। হেনরীর মৃত হয় ১৪৬৩ 

সনে, কিন্ধু তাহাব সাহস দেশবাপীকে উৎসাহিত কবে। ১৪৮* সনে 

বার্থোলোমিউ দিয়াজ প্রথম অস্তরীপ ঘুবিম! পথটি আবিষ্কার কবেন, কিন্তু 

তাহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে €ইয়াছিল বলিশা দ্িনি তাহাব নাম দেন 

“ঝঞ্চাট অস্তবীপ' । বাজ! জন এই নামে খুশী হন নাই, কারণ ইপ্ডিজেব 

নূতন পথ আবিষ্কাবের উত্তম আশায় তিনি উৎযুল্ন হয়া উঠিয়াছিলেন। 

তাহার এই আশা জন্য মন্তরীপের নাম দেওয়া! হইল 'উত্তমাশ] অস্তরীপ" 

€ 0০80 01 30090 [7076 )। 

অবশেষে ইহার আশ] সফল হইল। সমস্ত খোজখবব সংগ্রত করিয়া 

ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ শ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাসে লিসবন হইতে তাহার পোত 

ও লোকজন লইয়। যাত্রা কখিলেন। তাহার তিনটি ছোট ছোট পোত ছিল, 

কোনটিই ১২* টনের বেশী নহে। সঙ্গে লোক ছিল ১৬* জন। বন্ধ 

দুর্যোগ ও ছুধিপাকের ভিতর দিয়া অবশেষে ভাঙ্বো-ডা-গাম। ১৪৯৮ শ্রীষ্টান্দের 

২ মে কালিকটের কুলে আসিয়া পৌছান। সমূদ্রপথ পাডি দিতে তাহার 
প্রায় দশ মাস সময় লাগিয়াছিল। কালিকটের রাজা তাহাকে জিজ্ঞানা করেন, 

"কিসের জন্য তুমি এসেছ ?” ভাস্কো-ডা-গাম! ছূর্বোধ্য ভাষায় কোনরকমে 

বুঝাইয়। বলেন, “গ্রীষ্টান ও মশলাপাতি।” অর্থাৎ ্রীষ্ধর্মের ঘাটি ও বাণিজ্যের 

ঘাটি ছুইই স্থাপন করিবার উদ্দেশে পতুগীজ নাবিক বণিক তাস্কে! 1 গামা 
এদেশে আসিয়াছিলেন, একথ! তিনি কাঁলিকটের রাজাকে নুঝাইয়া বলেন। 

ডাচ-পতু গজ প্রতিন্বিতা 
প্রায় একশত বছর ভারতের সমুদ্রপথে পতুর্গীদদের এই আধিপত্য 

অক্ষ ছিল, কোন নূতন শক্তির স্পর্ধ! হয় নাই তাহা “চ্যালেঞ্ করিবার । 

কিন্ত সমুত্রপথে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে, ডাচ ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের 
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একে একে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পতুদীজদের নিরুপত্রব শান্তি ভাঙ্গিয়া 

গেল। নৌশক্কির দিক দিয়া একটি সত্য তখন প্রকট হইয়া ওঠে-_ 

অতলাস্তিক মহাসাগর যাহার আয়ন্তে থাকিবে ভারভ মহাসাগর'ও তাহার 

অধীন হইবে। অর্থ ইউরোপে যাহার নৌবল প্রবল হইবে ভারত 
মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তার কর! তাহার পক্ষে সহজ হইবে। স্পেনের 

নৌশক্তির অহংকার চর্ণ হইবার পর ইউরোপীয়রা বিশেষ করিয়া ডাচ ও 
ইংরেজরা বুঝিতে পারেন যে ভারতের সমুডে পোতুীজদের নৌবল প্রতিরোধ 
করা কঠিন ব্যাপার নহে। 

চারটি পোত লইয়া ১৫৯৫ শ্রীষ্টান্ে সর্বপ্রথম ডাচ নৌবহর পৃধাভিমুখে 
যাত্রা করে। পোতৃগীজদের প্রবল বাধা সব্বেও ডাচর! ইন্দোনেশিয়ায় ঘটি 

স্থাপন করিতে সক্ষম হন। ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালান্কা দখল করিয়া তাহার 

ভারতসমুত্রের পথ মুক্ত করেন। ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বো ডাচরা দখল 

করেন এবং ১৬৬৩ শ্রীষ্টান্দের মধ্যে মালাবার উপকূলের অনেক ছোট ছোট 
বনতি তাহাদের কগতলগত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর গোভডাতে পোতৃ গীজদের' 

আধিপত্য খব হয় এবং এই শতাব্দীব মাঝামাঝি সি'হল ডাচদের হস্তগত 

হুইবার পর পতৃগীজর্দের রাজনীতিক ক্ষমতাও প্রায় লোপ পাইয়া যায়। 

ইংরেজদের আগমন 
এখন জানা গিয়াছে যে ফাদার টমাস হ্রিতেন্স নামে একজন জেন্বইট 

মিশনারী ইংরেজদের মধ্যে প্রথম ভারতবধে গোয়াতে আসেন ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে । 

'মহারাণী এলিজাবেথের কাছ হুইতে বাদশাহ আকবরকে লিখিত একখানি 

পত্র লইয়া র্যালফ ফিচ ও আরও দুইজন ইংরেজ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার 

কাছে ফতেপুর সিক্রীতে আসেন। প্রায় আট বছর বাহিরে ভ্রমণ করিয়া 

পূব দেশের অনেক খবর সংগ্রহ করিয়া! ফিচ ইংলগ্ডে ফিরিয়া যান । ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অগ্রদুতদ্ের মধ্যে র্যালফ ফিচ অন্ততম। তাহার ইংলগ্ডে 
ফিথ্রিবার নয় বছর পরে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথের অনুমতি লইয়া কয়েক 

জন উদ্যোগী ইংরেজ বণিক ইস্ট ইগ্ডয়া! কোম্পানী নামে এক বাণিজা 

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । ১৬০৮ গ্রষ্টাব্বে উইলিয়ম হুকিন্দ কোম্পানীর তরফ 
হইতে বাণিজ্যের কিছু সুষোগ-স্থবিধ! আদায় করিবার জন্ত ভারতে সম্রাট 



ইউরোগীয়দের আগমন ২৬৭ 

জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। স্থরাটে একটি বাণিজ্যকৃঠি স্থাপনের এবং 

পশ্চিম উপকূলে প্রয়োজনবোধে তাহার শাখাপ্রশাখ। বিস্তারের অন্থমতি 

তিনি পান। পরে (১৬১৫) দ্বিতীয়-জেমসেব দূতরূপে আসিয়া! টমাস রে 
কৃঠির কর্মচারীদের জন্য আরও সুযোগ স্থবিধা আদায় বরেন। ১৬২৯ 

খ্রীষ্টাব্দে ডে নামে একজন সাধাবণ ইংবেজ ফ্যাক্টর ( ফ্যাক্টপ্নীব বা কুঠির 
সাধারণ কর্মচাবীকে ফ্যাক্টর বলিত ) পূর্ব উপকূলে ফোট সেন্ট জর্জ কুঠি 
স্কাপন করিয়া ভবিষ্যতের মাদ্রাজ, শহরের মুলকেন্ত্র গডিয়া তোলেন । 

তাহার আগে ১৬১৬ মনে মস্থলিপত্রনে একটি এবং ১৬২৬ সনে পুলিকটের 

উত্তরে একটি কুঠি স্থাপন করা হয়। মাক্রাজের ফোর্ট 'সেপ্ট জর্জের কুঠি 
করমগ্ডল উপকূলে কোম্পানীর প্রধান ঘাটি হইযা "ওঠে । এদিকে ইংলগডের 
রাজ! দ্বিতীয় চালস পতগালেব কাছ হইতে বিবাহস্থত্রে বোগ্বাই শহরটি 

উপহার পান (১৬৬০)। স্থুরাট হইতে বোগ্াইতে ইংবেজদেব প্রধান 

বাণিজ্যকেন্ত্র স্থানাস্তরিত হয় ( ১৬৮৭ )। 

মান্রাজ ও বোম্বাইএর পর ইংখেজ বাণিজ্াকুটিব আর-একজন দুবাশী 

কর্মচারী জোব চার্ণক হুগলী নদীর পূর্বতীবে স্তানটিতে কুঠি স্থাপন করিঘ! 
কলিকাতা মহানগরের গোডা পন্তন করেন (১৬৯০ )। ইহার মধ্যে মহা" 

নদীর বন্বীপে হরিহরপুরে হুগলী পাটনা ও কাশিমবাজারে কুঠি স্থাপন 
কবিয়। ইংরেজরা আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগরেও নৌশক্তির আধিপতা 
বিস্তার করিয়াছিলেন। এইভাবে সধ্চদশ শতাব্বীর মধ্যে ভারক্ের সমু- 

কূলে ইংরেজরা নৌনলে প্রব্গ শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। ক্রমে কুঠিব 
সহিত ছুর্গ স্থাপণ করিয়া তাহার! সামরিক শক্তি প্রদর্শন কগিতে প্রস্থত 

হন। ইহার পর আরও একধাপ অগ্রসর হুইয়া তাহার] রাজশক্তি 'প্রতিষ্ঠাব 

ংকল্প করেন। 

ইজ-করাসী বিরোধ 
সপূদশ শতাববীর শেষে দেখ! যায় যে অনবেবল ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 

(সম্পূর্ণ 2016 হইল “106 0611)01£ 8170 000096195 0£ 71160108015 06 

[,058001711590108 00 0১৩ 8896 1100165” ) ভারতসমৃদ্রপথে সর্বন্র বাণিজ্য 

করিবার অধিকার পাইয়াছেন এবং অন্তান্ত প্রতিম্পর্ধী শক্তিগুলিকে পরাজিত 
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করিয়া নৌবলের আধিপত্যও বিস্তার করিয়াছেন। একমাত্র প্রতিছন্্ীরূপে এই 
সমগ দেখা দিলেন ফরাসীরা । সার! অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া তাহারা কেবল 

ভারতবর্ষে নে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে গপনিবেশিক যুদ্ধে লিখ 

ছিলেন। ১১৪৯ খ্রীষ্টান্দে কাডিনাল রিচলিউ বুরবন স্বীপ দখল করিয়৷ ভারত- 
সমুদ্রে ফরাসী ঘাটি স্থাপন করেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইতিয়া 

কোম্পানী গঠিত হয়। ফরাসীরা করমগ্ডল উপকূলে পণ্ডিচেরি এবং ১৬৮৮ 
সনে হুগলী নদীর ধাবে চন্দননগর অধিকার করিয়! মাজ্রাজে ও বাংলাদেশে 

ইংরেজদের প্রতিতবন্থী হইয়া! গঠেন। অবশ্বা সেজন্য প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ 

ততংক্ষণাৎ দেখা দেয় নাই । ১৭৩৫ সনে দুমা নামে ( 821507৮ 1000089 ) 

একজন করিতকর্ম৷ ফরাসী শাসক প্ডিচেরিতে আসেন এবং ১৭৪২ সনে 

আসেন আরও একজন স্থঘোগা ফবাসী নাধক জোসেফ ফ্রাসোয়া ছুপলে 

(105617 মা815015 10012161% )। দ্পলে উচ্চাকাজ্ষী শাসক ছিলেন এবং 

বৃহৎ পরি কল্পন1 ফাদিতে তপরও ছিলেন খুব। ভারতে ফরাসী সাআজ্যের 

রঙিন শ্বপ্পে তিনি বিভোর হুইয়! গেলেন। ইংবেজদের সহিত সংঘধও অনিবার্ধ 

হুইয়৷ উঠিল। 
ইংবেজদেব ঘাটি মাদ্রাজ, ফরাসীদের পণ্ডিচেরি, কাজেই বিরোধের প্রশস্ত 

ক্ষেত্র হয়া ওঠে কর্নাটক। করমগ্ল উপকূল ও তাহার পাশাপাশি অঞ্চলের 

নাম কনাটক। আর্কট হইল বর্নাটকের রাজধানী, তাই কন্াটকের শাসক বা 
নবাবকে আর্কটের নবাব৪ বলিত। কর্নাটকের প্রথম যুদ্ধের ( ১৭৪৬-৪৮) 

ফল হইল এই ; (১) দাক্ষিণাত্যে তথা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইলে যে শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন একথা ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই 

বুঝিয়াছিলেন ; (২) ইউরোপীয় সৈন্যদের কাছে ভারতীয় সৈম্তর1 যুদ্ধবিদ্ায় যে 

অনেক অগ্রনর, ইহাও তাহাদের ধারণা হইয়াছিল; (৩) ভারতের ঘরোয়া 

রাজনীতির অন্তদ্বন্দে পক্ষপাতিত্ব করিলে ষে নিজেদের উদ্দেশ্ঠ হাসিল হইতে 

পারে, ইহাও তাহাদের কাছে পরিষ্কার বোধগমা হইয়াছিল; (৪) এই যুদ্ধে 
উহার আভাগও পাইয়াছিলেন যে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। 

এই কারণে কর্নাটকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধো এই প্রথম সংঘর্ষের বাহৃত 

বিশেষ কোন গুরুত্ব না থাকিলেও, একট। এতিহাসিক গুরুত্ব যে আছে তাহা 

ব্সন্বীকার কর] যায় না। 
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উত্স শেপ 

ইজ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানির অভিযান 
ভারত অভিমুখে সা” 

কর্নাটকেব দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৪৯-৫৪) আরম্ভ হয় ঘরোয়া রাজনীতির 

অন্তদ্বন্থে পক্ষপাতিত্ব হইতে । দুপলে মাদ্রাজ শহর ইংরেজদেব প্রতার্পণ 

করিতে রাজী হন নাই। নূতন করিয়া তিনি ইংগ্জেদের সহিত বিরোধ 

বাধাইবার অজুহাত খু'জিতেছিলেন। অন্রৃহাত মিলিয়৷ গেল হায়দারাবাদ *ও 
কর্নাটকের সিংহামনের গ্রতিতদ্বন্্ী দ্াবিদারদের লইয়!। হায়দারাবাদের জন্য 

মুজফ ফর জঙ্গ ও কর্নাটকের জন্য চাদ! সাহেবের পক্ষে ফরাসীর1 এবং যথাক্রমে 
নাজীর জঙ্গ ও মহম্মদ আলির পক্ষে ইংরেজর যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। চাদ! সাহেব 
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আকটের নবাব হন এবং নাঙ্গীর জঙ্ক আততায়ীর হাতে নিহত হইলে মুজফ.ফর 
জঙ্গ হায়দরাবাদের গদিতে বসেন। এই সময় একজন দূরদর্শী সাহসী ইংরেজ 
মাদ্রাজের গবর্ণর হইবা আসেন, তাহার নাম সগার্প (988006:5 )। তিনি 

ত্রিচিনপল্লীতে আশ্রিত মহম্মদ আলিকে সর্বপ্রকার সাহাধা করিতে বদ্ধপরিকর 

হুন। সগ্ডালের কৃতিত্ব হইল তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রার জন্ত 

এবার্ট ক্লাইভকে ( [২০৪ 017৮) খু'জিয়া বাহির করিয়াছিলেন। ক্লাইভের 

বয়ল তখন ২৬ বছর। প্রথমে তিনি মাপ্রাজকুঠির একজন সামান্য ফ্যাক্টর' 
বা কেবানী ছিলেন, পবে মেজব লরেন্সের অধীনে যে ইংরেজ সেনাদল গঠিত 

হয় তাহাতে তিনি যোগদান করেন। চাদ সাহেবের কনাটকের রাজধানী 

আর্কট অধিকার করিয়া ক্লাইভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব ইতিহাসের উদ্যোগপর্বে 

অপ্রত্য।শ্তি গৌরব অর্জন কবিয়াছেন। মাত্র ২০* ইউরোপীয় ও ৩০০ 

এদেশ মিপাহা' লইয়! ক্লাইভ আকট অধিকার কবেন। নবাবের সৈন্যদের 

বিরুদ্ধে ৫৩ দিন ধরিযা তিনি আর্কট বক্ষা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ৪৫ জন 

ইউরোপীয় ৪ ৩০ জন লিপাহী নিহত হয়। ভাবতে ইংবেজের সাম্রাজা জয়ের 

পথ ক্লাইভ অনেকট। শিষ্ষণ্টক করিয়া! দেন। দ্বিতীয় কর্নাটক যুদ্ধে ইংরেজেব 

প্রধান প্রতিদন্বী ফরামীদেব বিপযয় এই পথ স্থগম করিয়। দেয় ) 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ 
মোগল বাদশাহ উ্ররঙ্গজীবের মুত্যার (১৭৭) পর ভারতের প্রায় নবত্র খন 

রাজনীতিক বিশ্বচ্ঘলা দেখ! দ্রিতেছিল, তখন ঘটনাক্রমে বাংলাদেশের অপ্রত্যা- 

' শিত শাস্তিশৃঙ্খল! বজায় ছিল ছইজন কৃতকর্মা সশাসকের জন্ত-_একজন মুন্িঙব- 

কুলি খ। ১৭০০-১৭২৭, আর একপ্রন আলিবর্দি খা! ১৭৪০-৫৬। পলাশীর 
যুদ্ধে ( ১৭৫৭ ) বর্দি বাংলার নবাবী আমল শেষ হুইয়৷ থাকে, তাহা হইলে 
একথা বলা যায় ষে দীপ নিভিবার আগে একবার দপ করিয়া জলিয়! উঠিয়াছিল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। দেওয়।ন ও নবাব মুশিদকুলি কেবল ঘে তাহার 
শামে নৃতন মুর্সিষাবাদ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা! নছে, নৃতন 

জমিদারী বাবস্থা ও রাজন্বব্যবস্থ প্রবর্তন করিয়া বাংলাদেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠাও 

করিয়াছিলেন। মুশিদকুলির রাজদ্বব্যবস্থাই পরে ইংরেজ শাসকরা গ্রহণ 
করেন এবং তাহাই ঢালিয়৷ সাজিয়! চিরস্ছান্ী বন্দোবস্ত গ্রবতিত হয়। 
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আলিবর্দির আসল নাম মির্জ! বান্দা, পুর! নাম মির্জা মহম্মদ আলি। ১৭৩৩ 

খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ যখন স্থুবা বাংলার অস্ততূক্ত হয়, তখন আলিবর্দি 

বিহারের নায়েব-নাজিম বা 106005 (০৮০10501 নিষুক্ত হুন। সরফরাজ ) 

তখন বাংলাদেশের নবাব। সরফরাজ ছিলেন দুর্বল চরিত্রের শানক। বাংলার 

নবাবের এই চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আগিবর্দি মুশিদাবাদের মসনদ 
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দখলের উদ্দেশ্টে যুদ্ধযাত্রা করেন। গিরিয়ার যুদ্ধে ( এপ্রিল ১৭৪*) নবাবের 

সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়, সরফরাজ নিজেও নিহত হন। আলিবর্দি বাংলার 

নবাবপদে মুশিদাবাদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর ১৪ বছর তাহার শাঁসনকালে 

তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মুশিদ্দের আমলের শাসনব্যবস্থা আরও 

কাধকর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় বাংলার শান্তিভঙ্গ করে মারাঠ1 

লগ্ঠনকারীর! এবং আলিবর্ধির জীবনেব অধিকাংশ সময় এই মারাঠাদের দমন: 

করিতে কাটিয়। যায়| 

বর্গীর ছাঙ্লামা! ১৭৪২-১৭৫১ 
৮  মারাঠা লুঠেরাদেব 'বর্গী' বলা হইত। এইঙ্জন্ত মারাঠাদের লুঠনাভিযান 
এদেশে 'বগীর হাঙ্গামা' বলিয়া পরিচিত । ১৭৪২ সন হইতে মারাঠা বগীদের 

ক্রমাগত অভিযান আরস্ত হয় বাংলাদেশে । বর্ধমান, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 

মারাঠাসৈসম্তের মহিত নবাবসৈন্তের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় একাধিকবার। উডিস্যার 

নায়েব-নাজিম রস্তম জঙ নানাকবণে আলিবর্দির প্রতি প্রীত ছিলেন না, 

আলিবদিব উড়িস্! জয়ের প্রচেষ্টাও তাহার মনঃপৃত হয় নাই। তাহার সহযোগী 

শ্ীর ছবিব বিশ্বাসঘাতকতা৷ কবিয়া 'প্রকাশ্টে মারাঠা বর্গীদের সহিত হাত 

যেলান। মারাঠা নায়ক ভাক্কর পণ্ডিত লুটতরাজ কবিয়া নাগপুবে ফিরিয়া 
যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হবিব তাহাকে বাংলার ধনসম্পদ ও সিংহাসনের 

লোভ দেখাইয] অভিযান চালাইতে বলেন। হবিবের সহযোগিতায় মারাঠার! 

বাংলার বহু গ্রাম ও নগব লুট করিয়া, ধ্বংস করিযা ভ্রাসের সঞ্চাব করে, এমন 

কি রাজধানী মুশিদদাবাদেব শহরতলীতে পযন্ত হানা দেয়। বর্ধমানের 

'মহাবাজার সভাপগ্ডিত বাণেশ্বর বিভ্ভালঙ্কার ও গঙ্ারাম মাবাঠা বগীদের 
এই ধ্বংসলীলা শ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! 

গিয়াছেন। গঙ্গারামের কাহিনীকাবা অহারাষ্ট্র পুরাণ এই বিবরণের মধ্য, 

বিশেষ উল্লেখযোগা । 

১৭৪৩ সনে রঘুজী ভেসলে নিজে আবার ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত বাংলা- 
দেশে অভিযান পরিচালন! করেন । আলিবর্দি তাহাকে ২২ লক্ষ টাকা দিয়া 

অঙ্গীকার করাইয়! নেন যে মারাঠারা আর এদিকে হানা দিবে না। কিন্ত 

মারাঠারা অঙ্গীকার পালন ন! করিয়া আবার ১৭৪৪ সনে অভিষান করে। 
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১৭৫* সন পর্ধস্ত এই অভিযান চলিতে থাকে । অবশেষে ১৭৫১ সনের মে 

মাসে আলিবর্দি মারাঠাদ্ের সহিত শাস্তিচুনক্তি করেন। মারাঠাদদের বছরে 
১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিবার শর্তে চুক্তি হয। বর্গীর হাঙ্গামায় বিপস্ত বাংলা 
দেশে স্বন্তি ও শান্তি ফিরিয়া! আসে । কিন্ত বেশীধিনের জন্য নয়। ১৭৫৬ সনে 

আলিবর্দির মৃত্তার পর এক বছরের মধ্যেই প্রান পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার 
তথা ভারতেব বারাক ভাগাবি্ধাতা হইয়। ওঠেন ব্রিটিশ শাসকর]। 

কলিকাতা শহরের বিকাশ 

উড়িষ্তাথ বালামোরে, বাংলার কাশিমবাজারে এবং বিহারের পাটনায় 

ইংবেজদেখ বাণিজ্যকুঠি ছিল। কাশিমবাজাব কৃঠির একজন কর্মচারী ছিলেন 

জোব চার্ণক। চার্ণক হিজলি হগপি উলুবেডিয় প্রভৃতি স্থান দখলেব চেষ্টা 
করিয়া অবশেষে গঙ্গাব পূৰতীরে জুতানুটি গ্রামে (বতমান ট্র্যা্ড রোড 
মঞ্চলে গঙ্গাতারে এই গ্রাম ছিল ) একদিন দ্বিপ্রহরে অবতরণ করেন । সেখানেই 

নৃতনকুঠি স্থ(পনেব সিদ্ধান্ত কণা হয়। সেই দিনটি হইল ২৪ আগস্ট ১৬৯০, 
রবিবার | এই ধিনটি কলেকাত।| শহবেব প্রতিষ্ঠা ধিন | স্থতান্নটি, গোবিন্দপুব 

৪ ডিহি কলিকাণ্_এইউ তিশটি গ্রাম এবং গঙ্গা উভঘ'তীখে নূতন কুঠি 
হইতে আবও ৩৮টি গ্রামেব জামদাণ হইবান অধিকাণ পান ইংরেজর!। 

১৬৯৮ সনেব এই জমিদারী ৪ বাণিজ্যকেন্দ্র হইতেই ধীবে ধারে এই বিশাল 

কলিকাতা মহানগরের বিকাশ হইয়।ছে। 

১৭০০ সনে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি বলিয়া ঘোষিত হয়, আগে 

মাত্রা কুঠির যে প্রাধান্য ছিল তাহ! আব থাকে না। বাংল৷ প্রেমিডেন্সির 

প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় কপিকাতা। ইংরেজদেব জমিদারী ও বাণিজ্যকর্ম 

কলিক।তা কেন্দ্র করিয়াই চলিতে থাকে । অষ্টাদশ শতাব্দীর গে।ডা হইতেই 

লোকজনের সমাগম হইতে থাকে কলিকাতায় । ১৭৪ সনে কলিকাতার 

লোকসংখ্য! ছিল 'প্রায় ১৫,০০০, কিন্তু ১৭৫* সনের মধ্যে ইহ বাড়িয়া প্রায় 

একলক্ষে গৌছায়। বর্তমান কলিকাতায় অর্ধকোটি লোকের তুলনায় মনে হয় 
ইহ] কিছুই নহে, কিন্তু ছুই শতাধিক বছর আগেকার কলিকাতায় এই লোক- 

সংখা। ভারতের যে-কোন বড নগর ও রাজধানী অপেক্ষাও বেশী ছিল। 
১৮, 
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বাংলার রাজনীতি ১৭৫৭-৬০ 

চিজ বুদ্ধ আলিবর্দি তীহাব প্রিয় দৌহিত্র ২৩ বছরের যুবক 

সিরাজউদ্দৌল/কে বাংলার মমনদে উত্তরাধিকারী মনোনীত কধিয়া গেলেন। 
আলিবর্দির তিন কন্যা ছিলেন, সিরাজ ছিলেন কনিষ্ঠ কন্তাব পুত্র। অন্য দুই 

কন্তার মধ্যে একজন ছিলেন ঘসেটি বেগম, ঢাকার ত্ৃতপূধ শাসনকরার বিধব! 
সী; আর একজন ছিলেন পৃণিয়্ার শালনকর্তার স্ত্রী। নবাবী মলনদের প্রতি 

ইহাদের লুন্ধ দষ্টি ছিল, কাজেই ধিরাজের মনোনযনে ইহারা ঈরান্বিত হইলেন। 
পৃণিয়ার শাসনকর্তাব পুত্র সৌকৎ জঙ্গ ও ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে 

লিপ হছইলেন। এই স্থবর্ণ স্রযোগ স্থচত্ুর ইংরেজর! ছাডিব!র পাত্র নন। 

প্রথম হইতেই তাহাবা! পিবাজের কর্তৃত্ব অবযানন। করিতে লাগিলেন এবং 

সিরাজবিগোধী চক্রান্তে গভীবভাবে জডাইয়া পডিলেন। 

ছুর্গ পবিখা ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া ইংরেজর] কলিকাতাব ঘটি স্থুদুঢ ও 

স্থরক্ষিত কবিতে প্রস্তুত হন। সিরাজেব নিষেধাজ্ঞা তাভারা নিবিধাদে অমান্য 

করেন। ক্রুদ্ধ হইয়। সিবাজ কলিকাতা! আক্রমণ কবিয়া (জন ১৭৫৬ )কুঠি ও 
তুরগ দখল কবেন, ইংরেজবা ফলতায় পলাইযা যান। শতাধিক (১৪৬) 

ইংরেজকে বন্দী করিয়! একটি ছোট কক্ষে আবদ্ধ কবিয়] রাখা! হয় এবং 

তাহাতে নাকি দমনম্ধ হইয়া অনেকে মারা যায। ইহাকে অন্ধকুপ হত্যা 
বলে। এই হতাব কাহিণী অতিবপ্চিত মিথ্যা কাহিনী, সিরাজেব চবিত্রকে 

কলক্ষিত করিবাব জন্য প্রচারিত। 

কলিকাতাব ছুঃসংবাদ পাইয়া ক্লাইভ মাত্রাজ হইতে ওযাটসনকে সঙ্গে লইয়া 

' বাংলাদেশে উপস্থিত হন এবং ফেব্রুয়রি মাসে (১৭৫৭) কলিকাতা পুনরাধিকার 

করেন। এদিকে মিবাজের বিরুদ্ধে ঘরোয়া চক্রান্ত ক্রমে বেশ ঘনীতৃত হইয়া 

ওঠে। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মিরজাফর মুশিদাবাদের অবাঙালী শেঠ- 
সম্প্রদায়ের জগৎ শেঠ, ইয়ার লতিফ শা, রায়ছ্লভ প্রভৃতিকে নিজদলতুক্ত 

করিয়া চক্রান্তের নায়ক হইয়া ওঠেন। কলিকাতান্র 'গ্রতিপত্তিশালী অবাঙালী 
বণিক উমিটাদও যডযস্তরে লিধ্ধ হন। ক্লাইভ ইহাদেব সহিত হাত মিলান। 

গোপন চুক্তিতে ঠিক হয় যে চক্রান্ত সফল হুইলে উমিচাদ তাহার জীবনের 
শ্রেষ্ঠ কাম্য প্রচুর অর্থ পাইবেন, ক্লাইত ও তাহার ইংরেজ কোম্পানি 
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অপ্রত্যাশিত স্থযোগ-স্থবিধা পাইয়া লাভবান হইবেন এবং মিরজাফর হইবেন 
বাংলার নবাব। সিবাজ এই ভয়ংকব আত্মঘাতি চক্রান্তের মধো অসহায়ের 

মতো৷ ইংরেজদেব উদ্ধত আচরণ গু প্রকাশ শক্রতা প্রতিরোধ করিতে 

লাগিলেন । 

কলিকাতা পুনরধিকাব করিবার পর সিরাজেব সহিত ইংজেদের যে চুক্তি 

হুয় তাহাতে ইংবেজবা বাণিজ্যেব জনেক স্থযোগ-স্থবিধা লাভ করেন, 

ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রাত পান এবং কলিকাতায ছূর্গ নি্নাণের ও নিজেদের সিঙ্কা 

মুদ্রা প্রচলনের অন্রমতিও পান । কিস্থ ইহাতে ইংরেজর] নিশ্চিন্ত হন নাই এবং 

নিরাজও ন্বন্তি পান নাই। মিখজাফবেব সহিত ইংরেজদেখ চত্রাস্ত পূর্ণমাত্রায় 
চলিতে থাকে এবং শেষে কাশিমবাজার কুঠির অধিনাযক উইলিয়ম ওয়াটুস 
অত্যন্ত গোপনে মিরজাফবেব সহিত স্মস্ত বাবস্থা! পাকাপাকি করিয৷ (৫ই জুন 

১৭৫৭ ) সিবাজের বিকছে গ্রকাশ্রে যুদ্ধযাত্রার পথ পরিষ্কার কবিয়! ফেলেন। 

১২ জুন ১৭৫৭ ওযাটুস ও অন্যান্ত ই*রেজ কর্মচারীর! পূব ব্যবস্থা মতো 

মুশিদাধাদ হইতে পলাষন কবেণ। পগদিন ( ১৩ জুন) ক্লাইভ ৩০০০ সৈন্য 

লইয] ধিবাজেণ বিকদছে, যুদ্ধযাত্রা কবেন | ১৯ জুন ক।টোয। ছুর্গের পতন হয়। 

২২ জুন ক্লাইভ কাটোয] হঈতে €ঙ্গা পাব হইয়া অপব তীরে সপৈন্তে পলাশীতে . 
মধারাত্রে উপস্থিত হন। নবাবের সৈন্ত আগেই পলাশতে প্রত্বত হইয়াছিল। 

ক্লাইভ যুদ্ধেব জন্য তাহাদের সামনে উপস্থিত হইলেন। 

পলানীর যুদ্ধ ১৭৫৭ | 

ই লক্ষবাগে (লক্ষ গাছের উগ্যান) শিবিব স্থাপন করিলেন। 

নবাবের সেনাপতিদের মধো মিরমদন মোহনলাল কাশ্মীরী, মিরজাফর, ইয়ার 

লতিফ খা! ও রায়ছুলভ যে ধাহাব স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া দাড়াইলেন। 

২৩ জুন ১৭৫৭, বৃহস্পতিবার সকাল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মিরজাফর 

'কোরান' হাতে করিয়া নবাবের কাছে শপথ করিয়াছিলেন যে ইংরেজদের 

বিরুদ্ধে তিনি প্রাণ পর্বস্ত পণ করিয়! লড়াই করিবেন। কিন্তু মিরজাফর 

তাহা করেন নাই, বেইমানী করিয়াছিলেন । বাংলার তথ! ভারতের ইতিহাসে 

মিরজাফরের এই বেইমানী চিরদিন একটি অতিকুৎসিত কলঙ্ক বলিয়া দেশবাসী 
মনে করিবে। 
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00110509119 10001021১06,” ইহাব রাজনীতিক গুকত্ব এই যে পলাশীর 

যুদ্ধে জয়লাভেব ফলে ইংবেজরা৷ মিগজাফরেব সহিত পূর্বের চুক্তি অন্গযায়ী 
(৩ জুন ১৭৭) কলিকাত। ছাডাও ২৪-পরগণার বিশাল জমিদারীর মালিক 
হন, কলিকাতায় সামবিক দুর্গ শি্াণের অধিকার পান, বাংলা-বিহার-উড়িস্যায় 

এই জাতীয় কোন অধিকার লাভ হইতে ফবাসীদের বঞ্চিত করেন এবং বাংলা- 

দেশের শাসকর] তাহাদের হাতে খেলার পুতুলমাত্র হইয়া ওঠেন। কলিকাতার 

যুদ্ধে পরাজিত হইবার পব নবাব সিরাজদ্দৌলাও ইংরেজদের সহিত চুক্তি 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সেই চুক্তিতে কলিকাতায় একটি ট1কশাল স্থাপন এবং 
কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি গ্রামের জমিদারী দেওয়া ছাড়া আর কোন শর্তে 
তিনি আবদ্ধ হন নাই। যীরজাফরের চুক্তির রাজনীতিক গুরুত্ব খুব বেশী।' 
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ইংরেজদের সামরিক দুর্গ নির্মাণের অধিকার দিয়! তিনি বাংলাদেশে মোগল- 
শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাহা ছাডা ইংরাজদের খেসারত- 
ক্ষতিপৃবণ, সামরিক সহযোগিতার জন্য অর্থলাহায্য ইত্যাদির প্রতিশ্রতি দিয়! 
তিনি পরোক্ষে ইংরেজদের কতৃত্ব মানিয়! লইয| নিজে তাহাদের হাতে ক্রীডনক 

হইয়াছিলেন। এই অধিকার পাইবাব পব ইংরেজদের পক্ষে এদেশে জমিদারেব, 

আন হতে রাজাব সিংহাসনে ধসিতে বেশী দেরী হয় নাই। প্রথমে বণিক, 

পরে জামদাব এবং শেষে ইংবেজবা বাজা হইয়াছিলেন। / 
মিরজাফর ১৭৫৭-৬০ 

২৩ শ্রন ১৭৫৭ পলাশীব যুদ্ধ শেষ হয়, ২৮ শ্রন ক্লাইভ মুশিদাবাদের যসনদে 

মিবজাফধকে শবাব্পে প্রতিষিত কবেন এবং তাহার চাবদিন পরে 

মিধজাফবপুত্র মিরন মিবাজকে বন্দী করিয়া পাষগ্ডের মতো হত্যা! করেন। 

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্জে একটি যুগেব যবনিকাপাত হয। সেই মুগটিকে মধ্যযুগ 

বা মুসলমান এপকেব যুগ বলা যায। 

হতভাগ্য মিরজাঞ্কর নবান হইয়/ও বেশীদিন শ্থে থাকিতে পারিলেন না, 

অল্পদিনেধ মধ্যেই বেউমানীব পুস্কার পাইলেন । ইরেজদের সীমহন ওুদ্ধতা 

তাহার মতে] পুলের পক্ষেও সহা কব! সম্ভব হইল না। যাহাবা ছুর্বলচিত্ত ও 

বেইমান ভয় তাদের পক্ষে বেইমানী কবাটাই অভ্যাস তইয। ওঠে । মিরঙজাফরও 

তাহাব প্রন্থ ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছুদিনের মধ্যে গোপনে চক্রান্ত করিতে 

আবন্ত করিপেন এবং চুঁঢ়ডার ডাচ বণিকদের সহিত হাত মিলাইলেন।, ক্লাইভ 
এই খবর পাইয়া নিদেবাব যুদ্ধে ডাচদের পবাজিত করিলেন (১৭৫৯)। ১৭৬০ 

লনে ক্লাইভ ইংলগ্ডে ফিবিষ! গেলে ভ্যানধিটাট হইলেন বাংলার গভর্ণর ৭ 

মিবজাফর মসনদচ্যুত হইলেন এবং তাহার জামাতা মিরকাশিম বাংলার নবাব 

হইলেন । 

মিরকাসিম ১৭৬০-৬৪ 

মিরজাফর অপেক্ষা! মিরকাশিম অনেক বেশী সজ।গ ও স্থ্ক্ষ নবাব ছিলেন । 

তাহার আমলে বাংলার রাঁজন্ব প্রায় ঘি গ্রণ বৃদ্ধি পায় এবং ইংরেজদের ধারদেনাও 

তিনি অনেক পরিশোধ করেন। কিন্তু “কলিকাতা কাউন্সিলের” ইংরেজ সাস্যরা 
তাহার প্রতি সন্ধষ্ট ছিলেন না । তাহার প্রধান কারণ, মিরজাফরের আমলে 

ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যের দিক দিয়া ইংরেজর। যে সুষোগ-স্থৃবিধা তোগ 
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করিতেন তাহা মিরকাশিমের আমলে ভোগ করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতে 

লাগিল। 
ইংরেজদের ব্যক্তিগত বাণিঞ্য লইয়া! বিরোধ 

ইংরেজরা ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির তরফ হইতে এদেশে ব্যবসা করিতে 

, আসিয়াছিলেন,কিস্তু তাভার। তাহা। করিয়া ও নিজেণা ব্যক্তিগত ব্যবস! (01310 

0৪06) করিষ] যথেষ্ট টাক] উপাজন কাবতেন । কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে 

ইছা তাহাদেব করিবাব অধিকার ছিল ন।, ই£ অবৈধ ছিল। এদেশী গোমস্তা ও 
মহাজনরা অনেকে এই ইংরেজ বাবসায়ীদেব সহিত যোগসাজস করিয়া অবৈধ 

বাণিজ্যে প্রচুর অথ উপার্জন কবিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পবে ইংরেজদের 

ক্ষমতার মধাদ| এদেশের সাধাণণ লোকেব কাছে যথেষ্ট বাভিযাছিল, স্থতরাং 

গ্রাম্য কারিগর ও রুষকদের ধমক দিয়!, শাস্থির ভয় দেখাইয়া! এবং অনেক 

ক্ষেত্রে জুলুম করিম! তাহাপ| যে-কোন মূলোব বিনিময়ে জনিসপত্র আদায় 

করিতেন এবং তাহাপ জন্য নধাবকে কোন শ্রন্ধ বা কব (0, 69৯) না দিয়াই 

বাবসা চালাইয়। মুনাফ। কাপতেন। ইহার ফলে এদেশেব বণিকদের খুব ক্ষতি 

হইতেছিল, কারণ তাহাদেব বাণিজ্যের জন্য মোট] “কপ? দিতে হইত, অথচ 

ইংরেজদেব বা তাহাদেব গোমস্তদের তাহা দিতে হইত ন।| মিবকাশিম 

ইংরেজদের এই অবৈধ বাক্তিগত বাশিজা, দস্তকেন লাইসেন্স বা ছাডপত্র ) 

অপবাবহার ও জুলুমনীতি বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপাপকধ হইলেন। তখন 

ইংরেজদের গবর্ণব ছিলেন ভ্যান্সিটাট । নবাব মিরকাশিম গবর্ণরকে একটি 
পত্র লিখিয়। (১৭৬২) বিষষটি জানাইগেন। 

“ইংরেজ বাধসায়ী ও তাহাদেণ এদেশী গোমস্তাদের জুলুম-জবনদস্তি যে কোন্ 

স্তরে পৌছিয়াছিল তাহা মিরকাশিম এই পত্রে উল্লেখ করিয়।ছিলেন। ভ্যান্সিটার্ট 

নবাবের সহিত চুক্তি কবিলেন এই মমে যে বাহিবে জাহাজে কবিষা যে-সমস্ত 

পণা লেনদেন হইবে তাহার জন্য শুধু কোম্পানির দস্তকেই (ছাডপত্র) কাজ 
হইবে। কিন্ধ দেশের ভিতরে যে সব পণোর বাণিজা চলিবে (1500. 0806) 

তাহাতৈ শুধু কোম্পানির দন্তকে হইবে না, নবাবেব দস্তকও দরকার হুইবে। 

উপবন্ত তাহার জন্য ইংরেজদের শতকরা ৯", শুষ্ক (065) দিতে হইবে। 

ত্যান্সিটার্ট এই চুক্তিতে আপন্তি কিবা কোন সংগত কারণ খুঁজিযা পান 
নাই। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের ইংরেজ সমস্যরা এই চুক্তি মানিতে 
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চাহিলেন না। তাহার] দাবী করিলেন যে ইংরেজ বণিকরা কোন শুষ্ক দিবেন 

না, অবাধে ব্যবসা কবিবেন। মিরকাশিম এই ওঁদ্ধত্যের জবাব দিলেন এদেশী 

বাবসায়ীদেরও শুন্কদানের বাধাতা হইতে মুক্তি দিয়া। অর্থাৎ তিনি এদেশী 

বণিকদেরও সমান স্থষোগ করিয়া দিলেন। ইহাতে ইংরেজর] তেলেবেগুনে 

জলিয়া উঠিলেন। তাহাদের স্প্ধাব কথ ভাবিলে অবাক হুইতে হয়। দেশের 

নবাব দেশের লোককে কোন সুবিধা দিতে পারিবেন না, তাহার কোন কাজ 
কবিবাব 'মথবা আদেশ দিবার ক্ষমতা নাই। এই অবস্থায় নবাব মিরকাশিমের 
সহিত ইংরেজদের বিবোধ বাধিল। 

বক্্সারের যুদ্ধ ১৭৬৪ 

পাটনাকুঠিব বডসাহেব এলিস হঠাৎ পাটনা শহর দখল করার চেষ্টা করেশ। 

নবাব মিপকাশিমের রাজধানী তখন মুশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত। 
এলিসেব হঠকাধিতাব জন্য উভষপক্ষে যুদ্ধ বাধিযা যায়। নবাবেব সৈন্যরা পর 

পর কাটোয়া, ঘেরিয়। 'ও উদয়নাল।র যুদ্ধে (১৭৩৩) হারিয়া যায়। ইংরেজর! 

নবাবের নৃতন রাজধানী মুঙ্েব আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন, মিপকাশিম 

পাটনায চলিযা আসেন। তারপব অযোধ্যায চলিয়া যান। সেখানে 

অযোধ্য।র নবাব স্থৃজাউদ্দৌল্ল। ও মোগল সম্রাট দ্বিতীষ শাহ আলমকে তিনি 

যুদ্ধে টানিযা আনেন । বল্সারের প্রচণ্ড যুদ্ধে স্থুজাউদ্দোলা! সম্পূণ পরাজিত 
হন (১৭৬৪)। এই যুদ্ধে ইংবেজের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন হেকটর মানরো 

(75০601 710070 )1 অযোধা! খির্ধবস্ত হয। সম্রাট শাহ আলম ভয় 

পাইয়া ইংবেজপক্ষে যোগ দেন। অসহায় মিরকাশিম পলাতকের মতো স্ান 

হুইতে স্থানাস্তরে ঘুগিয়া বেডাইতেে থাকেন | অবশেষে চরম ছূর্দশার মধ্যে ১৭৭৭ 

সনে দিল্লীতে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মিরকাশিম দেখিয়। যান__ 
ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড পরি্গাব রাজদগুরূপে দেখা দিযাছে। নবাবী 

আমল শেষ হইয়া গিয়াছে। 

বাংলা-বিহার-উড়িস্তার দেওয়ানীলাভ ১৭৬৫ 
মিবজাফবকে আবার বাংলার নবাব কব! হইল বটে, কিন্তু মিরকাশিমের 

সহিত ইংরেজদের মুদ্ধে তখন পরিষ্কার বোঝ! গেল যে ইংরেজের ছায়ারপে থাক। 

ছাড1 নবাবের আর কিছু করিবার অধিকার নাই। বক্পার যুদ্ধের কয়েকমাস 
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পরে ( যে ১৭৬৫) ক্লাইভ ইংলও হইতে ফিরিয়া আসেন । আসিয়াই তিনি 
বুঝিতে পারেন, যে, “6০010001107 006 আ1১012 02 700801 0০৬61 আ1]] 06 

20) 00 :291--"পরদিনই সমস্ত মোগল রাজশক্তি আমাদের করতলগত 

হইবে ।” তাহাই হইল। তিনমাসের মধ্যেই (আগস্ট ১৭৬৫) সম্রাট 

শাহ আলমের কাছ হইতে ক্লাইভ একটি নূতন ফরমান আদায় করিলেন, 
তাহাতে মোগল সম্রাট কোম্পানিকে বাংলা-বিহার-উডিষ্যার দেওয়ানী দিলেন। 

অর্থাৎ ইংরেজরা এই তিনটি প্রদেশের দেওয়ান হইলেন । বছরে ২৬ লক্ষ টাকা 

দিল্লীর সমাটকে দিলেই তীহাদেব আর কোন দায় থাকিবেনা_এই শঙে 

তাহারা দেওয়ানী পাউলেন। বাংলার নবাব “নাজিম” বহিলেন বটে, কিন্তু 
নূতন দেওয়ানের রাজন্ডে তাহাকে একজন বুন্তিভোগী অসহায দর্শকে পরিণত 

করা হইল। ইংরেজ “দেওয।ন” কামত সবেসবা হইয়। উঠিলেন। 

“দেওযান" ও 'নাজিম' এই ছুই রাজপদের সংশ্লিষ্ট ইতিহাসটরকু না জানিলে 

ইংরেজের দেওয়াশী-লাভেব তাখ্পব বোঝা যাইবে না। দেওয়ানের পদ 

আকবর কষ্টি কবেন ১৫৭৯ সনে । বতমানে অথমন্ত্রীর (ঢ1721706 1২11015067) 

ও রাজন্বমন্ত্রীর (1২০৮1716 7/115.61 ) যে দায়িত্ব তখন দেওয়ানেবও সেই 

দ্বায়িত্ব ছিল। 'নাজিম' ছিলেন প্ররূত শাসক, শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ- 

কর্মের দায়িত্ব তাহাব উপর থাকিত। 'গ্রকূতপক্ষে দেওযান ছিলেন নাঁজিমের 

অধীন কর্মচারী । রাজস্ব আদায় ও বাণিজোর দত্তক বা লাইসেন্স ইতাদি 

মঞ্জুর করাব ক্ষমতা ছিল দেওয়ানের । নাজিম ও দেওয়ানের মধ্যে ক্ষমতাব 
বিরোধ হইত, সম্রাট মধাস্থতা করিয়া তাহা মিটাইয়! দিতেন । অবশেষে 

মুশিদকুলি খা নাজিম ও দেওয়ানের উভয় পদে যখন নিযুক্ত হন (১৭*৪ ), 
তখন এই বিরোধের অবসান হইয়া যায়, কিন্ত শাসন ব্যাপার বেশ জটিল হইয়া 

ওঠে । নায়েব-নাজিম ও নায়েব-দেওয়ান (অর্থাৎ নাজিম ও দেওয়ানের ডেপুটি 

বা সহকারী) পদেরও স্থষ্টি হয় এই মমস্ব। 

“১৭৬৫ সনে ইংরেজর] বাংলা-বিহার-উডিষ্যার দেওয়ান হন, অর্থাৎ তাহাদের 

উপর কেবল রাজন্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কোন শাসনক্ষমতা দেওয়! 

হয় ন। দেওয়ানের কোন শাসনক্ষমতা কোনদিনই ছিল না। পূর্বপ্রথা 
অন্থুযায়ী যথারীতি শামনের দাপ্িত্ব রছিল নাজিমের উপর । কিন্ত নাজিম 

ঘে সেই লময় ক্ষমতার দিক হইতে অপদার্থতার কোন স্তরে পৌছিয়াছিলেন 



ইউরোগীয়দের আগমন ২৮৬১ 

এবং ইংরেজরাই বা তাহাকে কি চোখে দেখিতেন তাহা মিবজাফর-মিরকাশিষের 

নবাবত্বের প্রহমন হইতেই বোঝা যায়। নুতন বাবস্থায় দুইজন নায়েব-নাজিম 

হুইলেন- বাংলায় রেজা খাঁ, বিহারে সিতাব রাখ। নাজিম নজমউদ্দৌলা 
আলম্তে দিন কাটাইতেন, নাযেব-নাজিমর! শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন 

ইংবেজদের আঙ্গুলিহেলনে | ক্লাইভ শাসনের ও রাজস্ব আদায়ের কোন দীয়িত্বই 
সরাসবি গ্রহণ কবেন নাই, অন্তরালে থাকিয়। চাবিকাঠি নাঁডিয়াছেন মাত্র । 

নায়েব-নাজিমরাই উহাদের পক্ষে দেওয়ানেব কাজ করিয়াছেন। 

ক্লাইভের এই শাসননীতিকে ছ্বৈতশাসন (000৮16 ০৬217710611) বলা 

হয়। তিনি নিজেই উহাকে মুখোম-অভিনয বলিয়াছেন । ইহার অর্থ তইল-_ 

নিজেদের কোন প্রতাক্ষ দায়িত্ব নাই, স্থচ ফলটুকু ভোগ কবিবার অধিকার 

আছে। দেওয়ানী পাইবার পর ইংবেজর! 'প্ররুতপক্ষে দেশেব শাসকই হইলেন, 
কিন্ধু সামনে শিখণ্ীৰপে রাখিলেন নাজিম ও তাহার নাষেবদের । দেশের 

লোকেব কাছেও ইংরেজদেব এই শিখ শ্রী-শাসন ক্রমে গা-সহ] হইয়া গেল, 

তাহার] বুঝিতে পাবিল নাজিম নামেই নাজিম, আসল নাজিম ও শাসক নৃতন 

ইংবেজ দেওয়ান । 

ইস্ট ইত্ডিয1! কোম্পানী আগে কলিকাতা ( ১৬৯৮ ), ২৪-পবগণা ( ১৭৫৭ ) 

এবং বর্ধমান মেদিনীপুর-টট্টগ্রাম ( ১৭১, ) অঞ্চল লাভ করিয়াছিলেন নিজেদের 
জমিদারীৰপে। ইহাব জন্্ তীহাদের কোন নিদিষ্ট রাজন্ব সম্রাটকে দিতে 
হইত না। কিন্তু ১৭৬৫ সনে তাহার! বাংলা-বিহার-উডিস্তার ষে দেওয়ানী 
পাইলেন তাহার সহিত পৃধের এই জমিদারী লাভের পার্থক্য আছে। দেওয়ান, 
একটি রাজপদ, সম্রাট সেই পদে তাহাদের নিযুক্ত করিলেন । সম্রাট শাহ আলম 

নিজেও তখন জ।নিতেন ঘে নাজিমের কোন ক্ষমত! নাই, নৃতন দেওয়ানের 
কাছে থাকিবেও না। তাহা সব্বেও কোম্পানীকে দেওয়ান করার-অর্থ বাংলা- 

বিহার-উড়িয্যার শাসনক্ষমতা পরোক্ষে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ কর! । এদেশের 

শাক হইবার পথে ইংরেজরা তিনটি ভূমিক1 গ্রহণ করিয়াছিলেন-প্রথমটি 
বণিকের, ছিতীয়টি জমিদারের, তৃতীয়টি দেওয়ানের । দেওযান হইতে নাজিম 

বা শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই। 
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ষড়বিংশ অধ্যায় 

ওয়ারেন হেস্টিংস 

ক্লাইভ ও তাহার অন্কচবদেব নিবিবেক শোষণনীতি ও স্বেচ্জীচাবি'্তার 

অবশ্রস্তাবী পরিণামবপে বাংলাদেশে ভয়াবহ ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খ্রীঃ, ১১৭৬ 

বাংল! সন) মন্বস্তব দেখা দেষ। ভাতের স্থূদীর্ঘ ইতিহাসে কোন কালে-__ 

এমন কি হন তোডমান অথবা মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে ও_ কোন প্রদেশের 

লোক এত নির্য। তন সহ কবে নাই যাহা! ক্লাইভেপ আমলে বাংলাদেশেব লেক 

কবিযাছিল। ১৭৭৪ সনে ক্লাইভ আত্মহত্যা কবেন। এই বছবেই ওয়াবেন 

হেগ্রিংস বা'লার গভনর-জেনাবেল হন। তাহার দুই বছর আগে ১৭৭২ সনে 

হেষ্রিংস বাংলার গবশধ নিঘুক্ত হইয়া আসেন । হেষ্টিংসের আমল হইতে 

কোম্পানির শাসনেব এক নূতন পব শুরু হয়। 

ওয়ারেন হেষ্িংস যখন বাংলার গভনব নিঘুক্ত হন তখন ভাবতবর্ধে দুষ্টটি 

স্বাধীন রাজশক্তি মাথা তুলিয়া কাডাইবার চেষ্টা করিতেছে--মারাঠ৷ 

রাজশক্তি ও হায়দাব আলির অধীনে মহীশুর রাজশক্তি। পানিপথের 
উতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ ) মারাঠাদের চবম বিপর্যয় হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল 

মাবাঠার] বোধ হয় আর মাথা তুলিয়! দাড়াইতে পারিবে না। কিন্তু বালাজী 
বাজী রায়ের পুত্র পেশওয়া প্রথম মাধব বাওএর নেতৃহ্কে ( ১৭৬১-৭২ ) 

মাবাঠাশক্তির যে পুনকজ্জীবন হয় তাহ বিম্ময়কব। উত্তরভারতেব মলয়, 

বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি রাজ্য পুনরধিকার কবিষ! মারাঠা সৈন্তর] দিল্লী পযন্ত দখল 

করে এবং ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী পলাতক (ঞলাহাবাদে) মোগল সম্রাট দ্বিতীষ 
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শাহ আলমকে দিল্লীতে ফিরাইয়! আনা হয়। ১৭৭২ সনে মারাঠাশক্কির 

দি্লীর রাজসিংহালনে প্রতিষ্ঠার সস্তাবন। ভানতের রাজনীতিক আকাশে হঠাং 

বিছ্যাৎ-ঝলকেব মতো চমকাইয়! উঠিয়। আবার মিবিষ। যায়। ১৭৭২ সনে 

মাধব বাওএব অকালমৃত্রা হয় এবং মারাঠ! বাহিনী উদ্বরভারত হইতে 
দাক্ষিণতো ফিরিয়| আপে । ভাবতে স্বাধান ও মার্বভৌম মারাঠা রাজশক্তি 
প্রতিগার ন্বপ্র ধুলিসাৎ হইয়া মায। যে বছর শাহ আলম দিল্লীতে 
ফিপিয়া মাসেন এবং মাধব বাওএব মুক্তা হয সেই বছর (১৭৭২) ওযাবেন 

হেন্তিস বাংলার গভনর নিযুক্ত হন | ইতিহাসে মধো মধো অকস্মাৎ গুকতর 

ঘটনা৭ সমাবেশ হুয এমনভাবে যে মনে হয় ঘেন বাহির হইতে কেহ ঘটনাগুলি 

পরিচালনা কগিতেছে। 

এদিকে ঘটনাক্রমে সামান্য একজন নামেক ৪ ফৌজদাব হইতে ভাগ্যান্বেষী 

হায়দার আলি মহীশৃবেব হিন্ুধাজত্বের 'অবসান ঘটাইযা বাজাটি দখল 
করিয়া বসেন ( ১৭৬১ )। পেশওয! মাধব খাগষের প্রতাপেব কাছে হায়দার 

মাখাহেট করিতে বভবার বাধা ভইয।ছেন, কিন্থ তাহার হঠাৎ-মুত্যুব 

পর হায়দারের সামাজালালসা দ্রুত বাড়িয়া যাষ, দক্ষিণে বন্ুদূব পর্যস্ত 

তিনি বাজা দখল কবিষ! নমেন। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পৰে 

তিনটি বাজশক্কির সমাবেশ হয ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চে_হিন্ু মাবাঠাশক্তি, মহীশৃবের 
নৃতন মুসলমান রাজশক্তি এবং উদীযমান ইংবেজ বাজশক্কি। কোম্পানীর 

শাসকবপে ওযারেন হেষ্িংল দুইটি প্রবল প্রতিদ্ন্দী হিন্দু ও মুসলম।ন রাজশক্তিব 

সম্মখীন হন । 

ইজ-মহীশূর যুদ্ধ 
প্রথম হইতেই হাযদারের সহিত ই*বেজদের বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। 

প্রথমবারের যুদ্ধে হায়দাব মাত্রাজ দখল কবিবার উপক্রম করিধাছিলেন। 

তখন ইংরেন্গর! তাহার সহিত সন্ধি কবেন ( ১৭৬৯ )। ইহাই প্রথম ইঙ্গ-মহীশৃর 

যুদ্ধ। দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৭৮০ সনের জুলাই মাসে । হায়দার বিশাল এক 

সেনাবাহিনী লইয়া কর্নাটকে অভিযান করেন এবং আর্কট দখল করেন । হেহিংস 

চাতুযবলে হায়দারকে খিত্রপক্ষ হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন এববং নিজাম 
(হায়দারাবাদের), ভো সলে ও সিন্দিয়াকে নিরপেক্ষ থাকিতে বলেন। স্থঘোগ্য 
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সেনাপতি আয়ার কূটের নেতৃত্বে দ্তিনি বিশাল এক সৈলন্যবাহিনী হায়দারের 
বিরুদ্ধে পাঠান। এক] যুদ্ধ করিয়া হায়দার পরাজিত হন এবং হঠাৎ তাহার 
মুত্যু হইলে (১৭৮২) ইংবেঙ্গণা জয়েব সম্ভাবনায় উল্লসিত হইয়া ওঠেন। 
কিন্ত পিত1 হায়দারের মৃত্যুর পর পুর টিপু সুলতান নির্ভয়ে যুদ্ধ চালাইয়! 

যান। ফরাসীরাও এই সময় মহীশুধেগ পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইযাছিলেন। 
তখন বিশ্ব-রাট্রুমঞ্চে অমেরিকায স্বাধীনতা সংগ্রাম আবজ্ভ হইযাছিল (১৭৭৫) 

এব. ইউরে।পে তাহার ফলে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপুল শক্তি সমাবেশ হইয়া- 

ছিল! ত্রিটিশ নৌনলের উপর এই যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপ পাতে ফ্রান্সের 
স্থযোগ আসিক্স।ছিল ভারতে পুনবায় আম্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্ট] করার । সেই 

সুযোগের সদ্বাধহাবেব আশা ফ্রান্স মহীশুণেব পক্ষে ইংরেজের বিকছে। 

যুছে নাময়াছিল। কিন্তু ইউবোপে ফ্রান্সের সহিত ইংলগ্ডের শান্তিচুক্তি 

স্বক্ষপিত হয় ১৭৮৩ সনে। তাহাব ফলে ভাবতে ইঙ্গ-মহীশৃব বুদ্ধের মোড 

খুগিয়া ষায়। টিপুগ পক্ষে এক! সংগ্রষম চালাইয়া জমী হওযা প্রা অসস্তব 

হইয়া ওঠে। অপরপক্ষে ইংবেজবা ও তখন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়! ক্লান্ত হইয়া 

পড়িয়াছেন | হেস্টিংস জানিতে যে এই সমঘ সন্ধি না! করিয়া যুদ্ধ চালাইলে 
তাহাগ লাভের সম্ভাবনা! বেশী। তাহা সব্বেও তিনি ম্যাঙ্গালোরে টিপুর সহিত 

চুক্তি স্ব।ক্ষরে সম্মত হন (১৭৮৪)। দক্ষণভাগতে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধেব এইভাবে 

অবসান হয়। 

ই-মারাঠ। যুদ্ধ 

পেশওয়া মাধব রাওএর মৃত্যু পর (১৭৭২) মারাঠারা অতিহীন আত্মকলছে 

প্রবৃত্ত হইয়া দ্রুত নিজেদের সবনাশ ডাকিয়া আনেন । আগে হইতেই পিতৃবা 
রঘুনাথ রাওএর সহিত মাধব রাঁওএর রেষারেষি চলিতেছিল। শুধু মাধবেব 
দূরদৃষ্টির ফলে তখন বিচ্ছেদ ও তাঙ্গন ঘটিতে গিয়াও ঘটে নাই । মাধবের মৃত্যুর 
পর যাহ।'ঘটিবার তাহাই ঘটিল। তাহার ভাই নারায়ণ রাও পেশওয়াপদ লাভ 

করিবার কয়েক মাসের মধ্যেই নিহত হুইলেন। নারায়ণের শিশুপুত্র পেশওয়া- 

রূপে সন্বধিত হইলে রঘুনাথ দেশত্যাগী হইয়! প্রতিশোধের পথ খু'জিতে 

লাগিলেন। সোজ। পথ হইল ইংরেজদের সহিত হাত মিলাইয়! মারাঠাদের জব্দ 
করা। এই আত্মঘাতী পথে রঘুনাথ রাও পদক্ষেপ করিলেন, বোস্বাই-এর 
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ইংরেজ গভনমেপ্টের সহিত তাহাবও চুক্তি হইল (১৭৭৫ )। ইহাকেই বলে 

নুরাটের সন্ধি। দন্ধিশর্তে ঠিক হইল সাল্সেটি ও বেমিন দ্বীপ ইংরেজদের 

ছাড়িয়া দেওয়া! হইবে এবং তাহাবা স্থুরাট ব্রচের আয়েব অংশও লাভ করিবেন । 

এইভাবে পুনার মারাঠা নায়কদের বিরুদ্ধে বোস্বাইএর ইংরেজএ| রঘুনাথের সহিত 

হাত মিলাইয়। যুছ্ছে প্রবৃত্ত হন ( ১৭৭৫-৮২ )। 
হেহ্তিংস তখন গবর্ণব-জেনারেল হইয়াছেন এবং মাদ্রাজ ও বোস্বাইএর 

ইংবেজ সবকাব তাহাব অধীনে আসিয়ছে। হেন্িংস বোন্সাই-সরকারেব এই 

নীতি সমর্থন করিলেন না, বঘুন।থ-তোষণ ছাডিয়। পুবন্দরে মারাঠাদের সহিত 

সন্ধি কবিলেন (১৭৭৬ )। কিন্তু ইংপগ্ড হইতে কোম্পানীবৰ ডিবেক্টররদের 

নিদেশ আসিল যে রঘুনাথের সহিত পূর্টুক্তি বলবৎ থাকুক এবং সেইভাবে কাজ 
কব। হোক | তপের্গা৪এ মারাঠাদেব সহিত যুদ্ধ ব।ধিল এবং মাবাঠাদের 

আক্রমণে ইংবেজবাহিনী ছত্রতঙ্গ হইযা৷ আম্মসমর্পণ করিল (জাল্য়ারি ১৭৭৯ ) 

ওয়াডগাঁওএ সন্ধি হইল, সন্ষিব শর্ত অন্তধায়ী যে সমস্ত মাবাঠা অঞ্চল ইংবেজর! 

পথল কবিযাছিলেন তাহা৷ ফিবাহমা! দিতে হইল হেষ্টিংস এই চুক্কি ন! মানিয়া 

সেনাপতি গাড।ঙএর অধীনে আবান সেন্ব পাঠাইলেন মারাঠাদের বিকদ্ধে যুদ্ধে 

পাঠাইবার জন্ত। ভোসলে ও গায়কোয়াডকে দলে টান] ভইল। ১৭৮ সনের 

শেবে ইংবেজর! বেশিন অধিকাগ করিয! কোস্কন অঞ্চলে মাবাঠাদের পরাজিত 

করিলেন । ১৭৮১ সনে আবার মার।ঠাদের হাতে ইংরেজদেব প্রচণ্ড পরাজয় 

হইল। বোম্বাইএর উপকুল হইতে হঠাৎ সিন্দিযাবাজ্যের কেন্্রস্থলে হেঠিংস 
গোলযোগ বাধাইয়] দিলেন । ইংরেজ সৈম্ত মালব আক্রমণ করিল এবং পিশ্দিয়ার 

শিবিরে অভিয।ন করিয়া তাহাকে মন্ত্স্ত করিয়া তুলিল।,. মহাদেবজী সিশ্দিযা 
আপসে সন্ধি কবিতে সম্মত হইলেন, তাহ!র মারফৎ পুন! দরবারের সহিত 

আলাপ আলোচন! চালানো হইবে স্থির হইল। মাবাঠা প্রধানমন্ত্রী নানা 

ফড়নবীশ পিন্দিয়ার মধ্যস্থতায় আপত্তি করিলেন না। ১৭ মে ১৭৮২ সলবইএ 

মারাঠাদের সহিত ইংরেজদের সন্ধি নিষ্পন্ন হইল। 

জলবই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সালসেটি ছ্বীপ ব্রিটিশের হাতে রহিল, কিন্ত 
পুরন্দরের সদ্ধির পর ( ১৭৭৬) যেসব স্থান ব্রিটিশের অধিকারে আসিয়াছিল 

তাহা! সবই প্রত্যর্পণ কর! হইল। ইহাতে উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ মারাঠানায়ক 

সিন্দিয়াই লাভবান হইলেন এবং অল্পদিনের মধোই উত্তরভারতে তাহার 
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প্রবল ক্ষাত্রশক্কিপ্ প্রকাশন হইল । ইংরেজবাহিনীর অনুকরণে এক হূর্ধ্ধ 
সেনাবাহিনী গঠন করিয়। তিনি রাজপুতদের শক্তি চূর্ণ করিয়াছিলেন, দিল্লী 

দখল করিয়৷ মোগলসম্রাট শাহ আলমকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং তীহার 

রণদক্ষতায় চারিদিকে ভ্রাসের সঞ্চার হইয়াছিপ। কিন্তু ইংরেজর। বিশেষ 

লাভবান হইতে পারেন নাই। একথা প্রখ্যাত ইংরেজ এঁতিহামিক ভিন্সেন্ট 

স্মিথ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন । 

আট বছর যুদ্ধ করিষ। ও কৃটনীতিব খেলা খেলিয়া ইংরেজদের লাভ 

হইয়াছিল শুধু সালসেটি ছ্বাপটি। প্রথম ইঙ্গ-মাবাঠা সংঘধ যে অনেকট। 

অকারণে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং খুব কৃতিত্বের সহিত পগিচালন। কর! 

হয় নাই, সলবই-এর সন্ধিশত হইতে তাহা বোঝ! ঘায়। 

ইঙ্গ-মাধাঠ1 ও ইঙ্গ-মহীশৃব যুদ্ধে ইংরেজর] সাত্রাজা বিস্তারের দিক হইতে 

একপাও অগ্রসর হইতে পারিয়[ছিপেন কিন। সন্দেহ । কিন্ত তাহা না পাপিলেও 

এই ছুই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের গভীর তাৎপধ আছে। পশ্চিমভারতের যুদ্ধের মতে! 

(ইঙ্গ-মারাঠ। যুদ্ধ) দক্ষিণতাবতেব যুদ্ধও (ইঙ্গ-মহীশূর ঘুদ্ধ) যেখানে আপন্ত হইয়া 

ছিল প্রায় সেইখানেই শেষ হয। ংপেজবা কোনরকমে পূবে অধিকৃত অঞ্চল 

দখল কিয়] থাকেন। কিন্ধু বাস্তবিক এই যুদ্ধেব তাৎপথ শুধু এইটুকু নহে, ইহ! 

অপেক্ষ। আর 9 অনেক বেশী । ভাবতের রাষ্ট্রশক্রি এই সময় নানাভাবে যথাসাধা 

আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা কথিয়] ব্যথ হয়। ইস্ট ইডি! কোম্পানী সমস্ত দোষ ক্রি 

সন্বেও যে ভারতের অন্তান্ত খাত্থীয শক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, তাহ! 

প্রমাণিত হয়। ইহ।র পর হইতে কোম্পানী কেবল ভাবতের একটি বাদ্ত্রীয শক্তি 

নহে, সবাপেক্ষ! শক্তিশাপী রাষ্ট্রশক্কিরূপে স্বীকৃতি ও মধাদ] পায়। ক্ষমতালাতের 

সুত্রপাত হইতে চূড়ান্ত ক্ষমতাদখলেব পথে নিশ্চিত পদক্ষেপ বলিয়! ইহাকে 
অভিহিত করা যাইতে পারে। 

হে্টিংসের রাজনীতি 

'হেসিংস তাহার পূর্বগামীদের কাছ হইতে রাজন্বসংক্রান্ত ব্যাপারে ইজারাদারি 

(68070108 ৪$56210) ও ঠিকাদারি (০07080€ 55421) ব্যবস্থা কতকট?। 

উত্তরাধিকারস্থত্রে পাইয়াছিলেন। ১৭৭২ সনে তিনি পাচবছর করিয়! রাজস্ব 

নির্ধারণের ব্যবস্থা! করেন। ইহাকে গাঁচসালা বন্দোবস্ত বলে। এই বন্দোবস্ত 



ওয়ারেন হেস্টিংস ২৮৯ 

অক্থ্ষায়ী ১৭৭২ সনে যে রাজন্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়] হয় তাহ! পাচবছরের জন্ত 

বলবৎ থাকিবে বল! হয়। কিন্তু এত উচ্চহারে রাজস্ব বাধিয়! দেওয়া হয় ষে 
অধিকাংশ জমিদার তাহা দিতে অসমর্থ হন এবং তাহার ফলে তীহারদ্দের জমি- 

দারীও বাজেয়াপ্ত হইয়া! ঘায়। ইজারাদারি ব্যবস্থা! ছাড়া হেহ্িংস রাজন্ববিভাগ 
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিবার চেষ্টা করেন। দেওয়ানীলাভের পর মুশিদাবাদে ও 
পাটনায় এক-একজন নায়েব-দেওয়ানের অধীনে রাজন্ব আদায়ের ভার ছিল 

এবং প্রধানত বিভিন্ন পরগণায় ও জেলায় এদেশী কর্মচারীরাই তাহা আদায় 
করিতেন। পরে তাহাদের কাজকর্ম তদারক করিবার অন্ত একজন করিয়! 

ব্রিটিশ হুপার-ভাইজার' নিয়োগ কর] হয়। ১৭৭১ সনে কোম্পানীর ডিরেক্টর! 

স্থির করেন ঘে তীহার। প্রত দেওয়।নের মতোই কাজ করিবেন । এই নির্দেশ 

আসিবার পর মুশিদাবাদ ও পাটনার নায়েব-দেওয়ানের পদ তুলিয়া দেওয়া হয় 
এবং কোম্পানী রাজন্ব আদায়ের ও দেওয়ানী বিচারের (০1৮11 1850০) ভার 

নিজেরাই গ্রহণ কবেন। ১৭৭২ সনে হেগ্টিংস চারজন সাশ্য লইয়া রাজস্ব 

নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন ( 00707201666 01 010816)। 

স্থপারভাইজারের বদলে প্রত্যেক জেলায় “কলেক্টর' (0:0115০60:) নিযুক্ত কর! 

হয়। মুশিাবাদের কাউন্সিল তুলিয দিয়া কলিকাতাতে খালস] (চ.০1১50067) 

স্থানাস্তরিত করা হয়। নৃতন রাজন্ব-সংসদের উপর সমস্ত ভার পডে। কিন্ত 

পরের বছরেই আবার জেলায় ইংরেজ কলেক্টরদের বদলে এদেশীয় আমিলদের 

নিয়োগ করা হুয়। তীহাদের কাজকর্ম দেখিবার জন্য বর্ধমান মুশিদাবাদ 
দিনাজপুর ঢাকা ও পাটনাতে পাচটি প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন কর] হ্য়। 

এই প্রার্দেশিক কাউন্সিলের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিবার অধিকার থাঁকে 

কলিকাতা কাউন্সিলের । ইহার পরেও ১৭৮১ সনে হেহিংদ এই প্রাদেশিক 

কাউন্সিল তুলিয়া! দিয়া কলিকাতাক্ন একটি “কমিটি অফ রেভিনিউ" গঠন করেন 
চারজন সিভিলিয়ান লইয়া! এবং তাহাদের উপরেই রাজন্বসংক্রাস্ত যাবতীয় 

কাজকর্মের ভার দেন। রাজন্ববিভাগকে এইভাবে সম্পূর্ণ কেন্্রীয় নিয়ন্ত্রণে 
আন! হয়। ১৭৮৬ সনে “বোর্ড অফ রেতিনিউ' গঠিত হইলে এই কমিটি 
উঠিস্বা যায়। 

রাজন্বব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিয়া! হেঠিংস বাস্তব রাছন্যের পরিমাণ 

বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন । *১৭৭* সনের এচগড ছুতিক্ষে ( ছিয়াত্তরের 
১৪ 
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মন্বস্তর ) বাংলার অর্ধেক গ্রাম জঙ্গলে ও শ্মশানে পরিণত হওয়] সত্বেও হেঠিংস 

রাজন্ব সংগ্রহের ব্যাপারে কোন উদারতা দেখান নাই। কোম্পানীর 

“ইনভেস্টমেণ্ট" বুদ্ধি কর! এবং মারাঠা ও মহীশূর যুদ্ধের খরচ যোগান দেওয়া 
তাহার অন্যতম লক্ষা ছিল। সেইজন্য তাহার আমলে রাজন্ববিভাগের বিশেষ 

উন্নতি হয় নাই এবং তাহার কেন্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও তেমন কার্ধকর হয় নাই, 

বে রাজন্বের সহিত অন্তান্ত বিভাগে পুনর্গঠনের ফলে হেহ্রিংস পূর্বের তুলনায় 
একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্লাইভের 

আমলের দ্বৈতশাসন (00881 60960000617) তাহার সময়ে উঠিয়া যায় এবং 

রাজন্ববিভাগের মতো বিচার-বিভাগেও একটি স্ুপরিচালিত শাসনব্যবস্থা 

প্রবতিত হয় । * 

শাসন ও বিচারবিভাগের সংস্কার 

“তারতের রাজন্ববিভাগেখ সহিত দেওয়ানী বিচাববিভাগের (০1৮11 1050106) 

চিরকাল ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৭৭২ সনে হেন্তিংসের আমলে এই 

বিচারব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। প্রত্যেক জেলায় দ্ুইটি করিয়া বিচারালয় বা 

আদালত স্থাপিত হয় দেওয়ানী মামলাব জন্ত। “দেওয়ানী আদালত' এবং 

ফৌজদানী মামলার জন্য 'ফৌজদাব" আদালত' ৷ ইহাদের উপরে কলিকাতায় 
ছুইটি প্রধান আদালত স্থাপিত হয়--একটি “সদর দেওয়ানী আদালত", আর 

একটি 'সদর নিজামৎ আদালত" । জেলার দেওযানী আদালতের বিচারক 

হইলেন কলেক্টর এবং কলিকাতাঁর সদর দেওয়ানী আদালত প্রেমিডেণ্ট ও 

তাহার কাউন্সিলের সান্তদের অধীনে রহিল। নিজামৎ আদালতের ভার 

রহিল এদেশের কাজী-পগ্ডিতদের উপর, বিশেষ প্রয়োজন ন| হইলে কলেক্টর বা 
কলিকাতার কাউন্সিল ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ১৭৭৫ সনে “সদর 

নিজামৎ আদালত কলিকাতা! হইতে মুশিদাবানে স্থানাস্তরিত কর। হয় নায়েৰ- 

নাজিমের অধীনে । 

হেস্টিংসের চরিত্র বিশ্লৌেঘপ 
কোম্পানীয় সামান্ত একজন কেরানী হইতে হেহ্িংস বাংলার গবর্ণর (১৭৭২) 

এবং পরে গবর্ণর-জেনারেল হুইয়াছিলেন (১৭৭৪)। তাহার কাউন্সিলের চারজন 
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সদশ্তের মধ্যে ফ্রান্সিস, মনসন ও ক্লেভারিং এই তিনজন পদে পদে তাহার 
বিরোধিত৷ করিয়াছেন। কেবল বারওয়েল ছিলেন তাহার সমর্থক । ১৭৭৬ 

সনে মনসনের এবং ১৭৭৭ সনে ক্লেভারিং-এর মৃত্যু হইলে তাহা কাজকর্মের 

কিছুটা স্থবিধা হয়। কিন্ত এই বিরোধিতার মধ্যেও যেভাবে তিনি তাহার 

নীতিগুলিকে কার্ষক্ষেত্রে ৰপ দিয়াছেন তাহাতে তাহার চাঁরত্বিক দচতা ও 
তেজস্বিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মতো দূরদর্শী স্থিরচিত্ত ও 

বাস্তবনুদ্ধিসম্পন্ন শাসক ক্লাইভের পরে এদেশে কোম্পানীর কর্ণধার হইয়া ঘদি 
না আসিত্েন তাহা হইলে ভারতে ইংরেজ্জের সাআজ্য গ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সম্ভবত 

অস্কুরেই বিনষ্ট হইত। 

১৭৮৫সনে অবলর গ্রহণ করিয়! হেহ্িংস ইংলণডে ফিরিয়া যান। ছুই বছর 

পরে কয়েকটি মারাত্মক অপকীতিব জন্য তাহাকে ব্রিটিশ লোকসভার কাছে 

জবাবদিহি করিতে হয। ব্রিটিশ লোকসভায় তাহার অপরাধের বিতর্ক 

চলিয়ছিল প্রায় আট বছব--১৭৮৮ সন হইতে ১৭৯৫ সন পর্যস্ত। এই সময় 

বারাণসী, বাংলাদেশের মুখিদাবাদ ও অন্থান্ত স্থান হইতে হেঠিংসের উদ্দারচরিত্র 

ও বহু স্থকীতির সমর্থনে হ।জার হাজার লোকেব স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র ইংলগডে 

পৌছিয়াছিল। এই ঘটনা! হইতে বুঝিতে পাব। যায় যে হেস্টিংসের চরিত্রে এমন 
কতকগুলি ভাল গুণ ছিল ঘেজন্য এদেশের লোক তাহার দোষ গুলি ক্ষম! 

করিয়াছিল ও তুলিয়া গিয়াছিল। 

হেস্টিংসের বিভোগুসাহ 
শাসকের এই গুণ ছাড়া হেগ্টিংসের আরও একটি বড় গুণ ছিল-_তিনি 

একজন বি্োৎনাহী ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয় প্রাচ্যবিষ্ঠার প্রতি তাহার গভীর 

্রন্ধ! ছিল। তাহার পূর্গামী শাসক ক্লাইভ একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না, 
দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়। তিনি শুধু অধশ্তদ্ধ পতুগীজ ভাবায় কথা বলিতে 
পারতেন। হেত্িংস এদেশের তদানীস্তন রাষ্ট্রনীতিক ভাষা ফালা (96:8190 ) 

উত্তমরূপে আমত্ত করিয়াছিলেন, এবং প্ডিত-মূন্পীর সাহায্যে বাংলাভাষ! ও 
সংস্কতভাষাও শিখিয়াছিলেন। উর্ঘও আরবীও তিনি কাজ চালাইবার মতে। 

জানিতেন। এদেশী ভাষা শিক্ষার এই আগ্রহ হইতেই বোবা যায় তাহার 
বিস্োৎসাছের মধ্যে প্রকৃত আত্তরিকতা ছিল। 
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হেঠিংস বুবিয়াছিলেন থে ভারতের শাসক হুইতে হইলে ভারতীয় ভাষা- 
লাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক আচারপ্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকৃত জান অর্জন 
করা প্রয়োজন । এদেশের হিন্দু আইনের জ্ঞান ন1 থাকিলে যে স্থশানন ও 

স্থৃবিচার সম্ভব নহে, ইহাও তিনি বুঝিগ়্াছিলেন। এইজন্য হিন্দু আইনশান্ত 
তিনি প্রথমে সংস্কৃত হইতে ফাঙ্সাতে অনুবাদ করান এবং ফার্সী হইতে হলহেড 

-তাছা ইংরেজীতে & 0০6 ০£ (1)000 ].৪স্/ নামে অনুবাদ করেন (১৭৭৬)। 

চার্পস উইলকিব্স, উইলিয়াম জোন্স ও কোলক্রক--এই তিনজন বিখ্যাত 
ইংরেজ প্রাচ্তব্ববিদ (00167765175) হেঠিংসের পোষকতায় সংস্কতশাস্ত্রের 

অনেক গ্রন্থ ইংরেজীতে অন্বাদ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত চর্চাও পুনরুজ্জীবিত 
করিয়াছেন। তাহারই উৎমাহে উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সনে বাংলাদেশে 

প্রাচ্যবিষ্তা বিষয়ে বিজ্ঞনসম্মত অনুন্ধান ৪ গবেষণার জন্ত এজিয়াঁটিক 
সোসাইটি স্থাপন করেন। পরে ইংলগ্ডে ও ভাতের অন্তান্ত স্থানেও এই 
উদ্দেশ্তটে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়, কিন্তু বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক 

প্রতিষ্ঠানটি ইহাদের মধ্যে সবাপেক্ষা প্রাচীন । হেন্টিংসের উৎসাহে উইলকিন্দ 

ইংরেজীতে গীতা অন্থবাদ কবেন। কেবল প্র।চীন হিন্দুবিষ্তা নহে, ইসলামিক 

বিদ্যার অনুশীলনের জন্য হেগ্তিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন 

(১৭৮১)। এদেশের প্রথম আধুনিক মানচিন্্কর রেনেল ( 7২61)6]1) 
তাহাই উৎসাহে 8165] 085 রচন। করেন (১৭৮১)। শিল্পকলার 

প্রতিও হেহিংসের গভীর অনুরাগ ছিল। তাহার সংগৃহীত ভারতীয় চিত্রাবলী 
ইংলগ্ডে ইণ্ডিয়া অফিমে সঘত্বে রক্ষিত আছে, ১৮০৯ সনে এগুলি ৭৫৯ 

পাউওড মুল্যে কেন! হুইয়াছিল। শোন। যায় হেহিংস নিজে কাব্যরচনাও 
করিতেন। 

ভারতে সাত্তরাজ্য বিস্তারের পথে ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানি ঘখন ধীরে ধীরে 

অগ্রসর হইতেছিলেন তখন ইংলগ্ড ব্রিটিশ গভনমেণ্টের সামনে সেই সাম্রাজা 
শাসনের সমন্তাও দেখা দিতেছিল। ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৫ সনে 

বাংলা-বিহার-উড়িন্যার দেওয়ানীলাভের পর এই সমস্ত ব্রিটিশ শাসকদের কাছে 
ক্রমেই জরুরী হইয়া উঠিতে থাকে। ভারতে কোম্পানীর শাসননীতি ও 

বাণিজ্যনীতি নিয়ন্ত্রণের আবন্তকতা তাহার! অন্ুতব করেন। সেই উদ্দেস্টে 
ল্ড নর্থের মঙ্তিত্বকালে ইংলগ্ডের ভারতশাসন নংক্রান্ত “রেগুলেটিং আ্যাক্ট” 
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(১৭৭৩) এবং উইলিয়ম পিটের মস্িত্বকালে 'ইত্ডিয়া আযাক্ট' (১৭৮৪) 
পার্লামেণ্টে পাশ কর! হুয়। 

নর্থের রেগুলেটিং আ্যাক্ট ১৭৭৩ 
নর্থের রেগুলেটিং আক্ট বেশ একটি দীর্ঘ ও জটিল এঁতিহানিক দলিল। 

ইহার প্রধান বিধানগুলি এই : 

১। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সংখা! নির্দিষ্ট হইলে ২৪ জন 

এবং ইহার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ছয়জন প্রতি বছর বিদায় গ্রহণ করিবেন। 
ডিরেক্টররা নির্বাচিত হইবেন চার বছরেব জন্ত । 

২। বাংলা প্রেমিডেন্সির জন্ত একজন গভন্র-জেনারেল ও তীহার 

কাউন্সিলের চারজন সাস্য নিধুক্ত হইবেন। মাত্র।জ ও বোম্বাইএর কোম্পানীর 

গভরননমেপ্ট ইহাদের অধীনে থাঁকিবে। 
৩। কলিকাতায় একজন প্রধান বিচারক ও তিনজন বিচারক লইয়া 

একটি স্থ্প্রিমকোর্ট স্থাপিত হইবে এবং বুটিশ আইন অন্তযায়ী ( ভারতীয় আইন 
নহে ) ভারতের ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রজাদের ( ইংবেজ ও ভারতীয় উভয়েবই ) 

অন্তায়-অপরাধেব বিচার করিতে হইবে। 

৪। গভর্নর-জেনারেল, কাউন্সিলের সাশ্যর] ও বিচাবকব! সকলেই উপযুক্ত 

বেতন পাইবেন। ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাঁণিজা করা এবং উৎকোচ উপঢৌকন 
গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ও অপরাধ বলিয়া! গণা হইবে। 

€| একজন ব্রিটিশ মন্ত্রীর কাছে প্রশাসনিক ও সামরিক কাধকলাপের 

বন্তাস্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরদের দাখিল করিতে হইবে । 

৬। বাংলাদেশের রাজস্বের হিসাব-নিকাশ বছরে অস্ত দুইবার ব্রিটিশ 

পার্লামেন্টে পরীক্ষার জন্য পেশ করিতে হইবে। 

এই রেগুলেটিং আযাক্ট ব! নিয়ঙ্্রণবিধির প্রস্তাব গুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে 

পারা ঘায় যে ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর ভারত-সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে 
ব্রিটিশ গভনমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্টে ইহা! বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ক্লাইভের আমল হইতে ভারতে যে চরম বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল তাহা! সুনিয়ন্ত্িত 

ও শৃঙ্ঘলাবন্ধ করাও রেগুলেটিং ত্যাক্ট পাশের অন্যতম উদ্দেস্তট ছিল। কিন্ত 
আ্যাক্ট পাশ হইলেও কোন উদ্দেশ্ই বিশেষ কার্ধকর হয় নাই। এই আ্যাক্ট 
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অন্ষায়ী ওয়ারেন হেগ্িংস প্রথম বাংলাদেশের গতননর-জেনারেল হইয়া আসেন, . 

কিন্ত এমন চাবজন সান্য লইয়! তাহার কাউন্সিল গঠিত হয় যে তিনজন 
সর্বদাই তাহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাহার ফলে হেহিংসের দক্ষত। 

থাকা সত্বেও শাসনক।ধে বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়। হেগ্টিংসের আমলের ইঙ্গ- 
মারাঠা যুদ্ধ ও ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই গভর্নমেন্ট পাবতপক্ষে বাংলার গভর্নর-জেলাবেলের সর্বময় কর্তৃত্ব 

কার্ধক্ষেত্রে বিশেষ মানিয়! চলিতেন না। আট অনুযায়ী ষে নৃতন বিচারবাবস্থা 

গ্রবতিত হয় তাহাতে 9 এদেশে সামাজিক উৎপাতের কৃষ্টি হইম্াছে, শান্তি বা 

স্থবিচাব স্থাপিত হয় নাই। হঠাৎ এদেশীয় লমাজে ব্রিটিশ আইন 'প্রযোগেব 

ফলে হিতে বিপরীত হইয়াছে, অর্থাং লঘু অপরাধে গুক দণ্ড এবং গ্ররু অপবাধে 

লঘু দণ্ড হইয়াছে । বেগুলেটিং আ্যাক্ট কিছুই “বে গুলেট' বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে 

পারে নাই। ইহার একমাত্র এঁতিহাসিক গ্ররুত্ব হইতেছে--কোম্পানীব 

ভারতশাসন ব্যাপারে ইংলগডের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছ' 

ইহাতে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। 

পিটের ইত্ডি়! আযাক্ট' ১৭৮৪ 
নর্থের রেগুলেটিং আক প্রাফ ১১ বছর প্রচলিত ছিল। অবশেষে ইহার 

ক্রটিবিচাতি লক্ষ্য করিয়া ১৭৮৪ সনে উইলিয়ম পিট 'ইপ্ডিয়া আযাক্ট' বিধিবদ্ধ 
করেন। এই অ্যাক্টেরর প্রধান বিধান গুলি এই ঃ 

১। কাউন্সিলের চারজন সদস্যের বদলে তিনজন সন্ত ও গভর্নর- 

জেনারেল বাংল] প্রেশিডেম্সির শাসনভার গ্রহণ করিবেন। সেনাবিভাগের 

অধাক্ষ তিনজনের মধো একজন সদশ্তরপে মনোনীত হুইবেন এবং গভর্নব- 

জেনারেলের নিজম্ব ভোটটি ছাড়াও আরও একটি ভোট দিবার অধিকার 

থাকিবে। 
২। মাদ্রাজ ও বোহাই গবনমেণ্টের উপর ধাংলা গবর্মমেণ্টের কর্তৃত্ব আরও 

দৃঢ ছইবে। 
৩। ইংলগ্ডের দুইজন মন্ত্রী ও চারজন গ্রিভি কাউন্সিলার লইয়া একটি 

“বোর্ড অফ কষিশনার্ম' (808:0 ০01 (501000155101861:9 60: 016 2128105 

০£ 15915 ) গঠিত হইবে । পরে ইহাই “বোর্ড অফ কণ্টেোল' (8০98: ০৫ 
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0০901) নামে পরিচিত হয্ব। ইহ ছাড়া তিনজন সাশ্য লইয়া একটি 
গোপন মন্ত্রণীসভ| (9806 00707010) গঠিত হইবে । এই কমিটি ও বোর্ড 
একজ্রে মিলিয়া ভারতশাপন গ্রণালী ও নীতি নির্ধারণ করিবেন এবং কোম্পানীর 

ডিরেক্টর] তাহা মানিয়া চলিতে বাধা থাকিবেন। ভারত সংক্রান্ত সমস্ত 

নধিপত্র বোর্ডেব কাছে কোম্পানী ডিরেক্টপদেব দাখিল করিতে হইবে এবং 

বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী তাহাদের চলিতে হইবে। 

ইণ্ডিয়৷ আ্যাক্টেব এই শেষোক্ত বিধানটি অত্যস্ গুরুত্বপূর্ণ । এই বিধানবলে 

ব্রিটিখ গবনমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর ভারতশাসনে হস্তক্ষেপ করিলেন। 

ইস্ট ইয়া কোম্পানীকে মামনে বাখিযা! তাহাব আডাল হইতে ব্রিটিশ 

গভর্ণমেপ্টের ভাবতশাসন পবের নুচন! হইয়াছে ইন্ডিয়া আযাক্ট হইতে। 

200৮০11085 

1. 0৬ 2 01161051 65011096 01 09০ 50001006101 0£ 

৬/81701) 10285017755 00 076 001)5011081101) 016 7311031) 

০০] 10) 110018. 

2. 17116 ৪0) 01 ৬৬৪00 13050100657 1016160। 7১0110 ৬৪3 [0 

17212 0176 7:050 [19019 ০0101981) 01) 101106 0০0৯৫] 21) 

[0019. 10150055 002 50210010000 01010100119. 

3. 0156 8. 19:16£ 50007806 01 81161) 078501005, 0178180661 

8150 20116510061205, আ10) 1600:6006 00 1015 16561)06 20 

1001015] 161601005, 

4 3102615 06551106 0176 /0810-11812 002 2100 /12610-75159016 
ড/8:5 011 1784 2170 0001 001161051 50105601161)065. 

5, 2156 ৪ 01161 65010806০0৫ 006 0011008] ০8166: 0£ [75106 
£11 ০1 ১05016. 

6. ৬158 ৫ 096 10910 0:05151005 0£ 01025 26£013004 
4১06 1773? ভআ1)ড 1: অহ 5811:56060 05 01028 15015 

4০৮ 17841 



লপ্তবিংশ অধ্যায় 

কর্নওয়ালিন ও ওয়েলেসলি 
ওয়ারেন ছেস্টিংসের পর কর্নগয়ালিশ ও ওয়েলেসলির আমলে ব্রিটিশ 

সাত্রাজোর আরও প্রসার হয় ভারতবর্ষে। মহীশূর ও মারাঠাশক্তির চরম 
ভাগ বিপর্যয়ের ফলে এই প্রসার সম্ভব হয়। 

কর্ণওয়ালিস-ওয়েলেসলির সাজাজ্যপ্রসারনীতি 

(ইংরেজদের সাম্রাজা প্রসারের পথে দাক্ষিণাত্যের তিনটি রাষ্ট্রীয় শক্তি 
বেশ বড় বাধ! হইয়। দাড়াইয়াছিল-হায়দারাবাদের নিজাম, মহীশূরের টিপু 

স্থলতান (হায়দার আলির পরে ) ও মারাঠার| 1; উত্তরভারতেও বিচ্ছিন্ন 

মাঁরাঠা শক্তির সমন্তা তখনও মিটিয়! যায় নাই। পিটের নৃতন “ইওিয়া জ্যাক" 
অনুযায়ী ভারতের ষে কোন রাষ্ট্রশক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ 
ছিল। নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্ত প্রয়োজন না হইলে এই নিষেধ মানিয়া চলার 
নির্দেশও ছিল। কনওয়ালিস প্রথমে এই নির্দেশ মানিয়াই চলিতেছিলেন, 

কিন্তু পরে ইহা! তিনি ভঙ্গ করেন। মারাঠা, মহীশূর ও নিজামের মধ্যে 
পারম্পরিক রেষারেষির স্থযোগ লইয়া কনওয়ালিস মহীশুরের বিরুদ্ধে নিজাম 
ও মারাঠাদের সহিত সক্রিয় সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। (টিপু ইহা! 
বুঝিতে পারেন এবং)ইংরেজদের আশ্রিত রাজা ত্রিবান্ধুর আক্রমণ করার সিহধাস্ত 

,করেন (১৭৮৯ )। এইভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ত হয়। 

ভূভীর ইন্-মহাশুর যুদ্ধ ১৭৯০-৯২ 
(বিজাম ও পেশোয়ার সহিত কর্নওয়ালিস অনাক্রমণ মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন 

এবং পেশোয়। ও নিজাম উভয়েই ইংরেজদের সৈন্সামস্ত দিয়া সাহাধা করিবেন) 
প্পসকাা 

02758727172 ডে 10519508100 90058: 0০70 81115 856 ভাগ, 

5810-8855025 ভাডছে, সা11681575 ৪: আ18) 6286 16085258588, 2801- 

90) সাং, 10082) ভা-৮098659800 ০৫ 605 21528885 2০৩, 

908185 20জাত: 0০ 782800050 10 10005, 



কর্মগয়ালিস ও ওয়েলেসলি ২৯৭ 

প্রতিজ্ঞা করেন। ইংরেজ নিজাম মারাঠা-&ুই তিনের সশ্মিলিত শক্তির 

বিরুদ্ধে টিপু অমিতবিক্রমে বীরের মতো প্রায় ছুই বছর ধরিয়া যুদ্ধ করেন। 
অবশেষে তাহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরুদ্ধ হইলে টিপু শত্রুপক্ষের সহিত 
সন্ধি করিতে বাধ্য হন]( ১৭৯২ )। সন্ধিশর্ত অনুসারে টিপুকে অর্ধেক রাজ্য 

ছাড়িয়া দিতে হয় এবং আখিক ক্ষতিপূরণও দিতে হয় অনেক ।( টিপুর ছুই 

পুঞ্জকে ইংরেজদের কাছে জিম্মাও রাখিতে হয়। । 

চতুর্ঘ ইজ-মহীশুর যুদ্ধ ১৭৯৯ 
মহীশুরের[টিপু পরাজিত হইয়াও! নিজের ম্বাধীনতা৷ সমর্পণ করেন নাই, 

ইংরেজের বিরুদ্ধে চূডাত্ত সংগ্রামের জন্য তিনি শক্তিসধচয় করিতেছিলেন।। 
দুর্ভাগ্যের কথা নিজের দেশে) মারাঠা৷ ব! নিজাম কাহাকেও,তিনি বন্ধু হিসাবে 

পান নাই।' মারাঠারা তখন আত্মকলহে ব্যাপূত এবং পেশোয়া, ভোসলে, 
সিন্দিয়া_প্রতোকেই তখন ইঈংরেজের মুখাপেক্ষী | স্থবিধাবাদী নিজামও প্রায় 

ইংরেছের আশ্রিত। (হতভাগা টিপুকে বাহিরে বন্ধু খু'জিতে হইয়াছিল, স্কান্স 

মরিশাস আবব তুবস্ক কানুল প্রন্ততি দেশেব কাছ হইতে ইংবেজেব বিরুদ্ধে 
তিনি সাহায্য তিক্ষ/! করিযাছিলেন। শেষ পর্যস্ত তাহাই তাহার পতনের কারণ 

হইল। ? 
এদিকে কর্নওয়ালিসের পর ₹ওয়েলেমলি ঘখন গভর্ণর-জেনা::ল হইয়া 

আমিলেন ( ১৭৯৮) তখন তাহ।র জধীন-মিন্রতানীতির ফলে ( 2০011০5 ০৫ 

9005101815 4£১11171706 ) রাজনীতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হইল। 

ভারতের ম্বাধীন রাজ্যগুলিকে ইংরেজেব মিত্র হইতে হইবে “অধীনতা, 

স্বীকার করিয়া, ইহাই ওয়েলেসলির বিখ্যাত “অধীন মিন্রতানীতি'র তাৎপর্ধ।| 
কোন রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে ইংরেজর] হস্তক্ষেপ করিবেন না, তবে সেখানে 

একজন করিয়া যে ব্রিটিশ রেলিডেণ্ট থাকিবেন, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া 
কাজকর্ম করিতে হুইবে এবং ইংরেজের অস্কমতি ছাড়া ভারতীয় বা বিদেশী 

শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিখ হওয়া অথবা! ইংরেজ ছাড়া অন্ত রোন 

বিদেশীদের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কাজকর্মে নিযুক্ত কর! চলিবে না। ওয়েলেসলি 
যে একজন অতি ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন তাহ! তাহার এই নীতি হইতেই 

বুঝিতে পার! ঘায়। ) 



২৯৮ ভারতজনের ইতিহাস 

(হায়দারাবাদে নিজ্গামের উপর এই নীতি প্রয়োগ করিয়া ওয়েলেসলি 
সফল হইলেন । নিজামরাজ্ো ফরাসী সৈন্তের স্থলাভিবিক্ত হইল ব্রিটিশ সৈম্য, 

নিঙ্গাম তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থসাহাধা করিতে স্বীকৃত হইলেন ।) 
মহীশুরের টিপুকে এই মিত্রতানীতির ফাদে আবন্ধ করা সম্ভব হইল ন1।, 
এদিকে(টিপুর অহ্থরোধে ফরাসীর! তাহাকে সাহাধ্য কবিবার জন্য ম্যাঙ্গালোরে 
আসিযা উপস্থিত হইলেন। এই কাজের জন্য টিপুর কাছে কৈফিয়ত দাবী করা 

হইল, কিন্তু টিপুব জবাব ইংরেজদের মনঃপুত হইল না। উভয়পক্ষ যুদ্ধের জন্য 

প্রত্থত হইলেন । চতুর্থ ইজ-মহীশুরযুদ্ধ ১৭৯৯ আরম্ভ হইল । চারিদিক হইতে 

অভিযান করিয়! ইংরেজ সৈম্তবাহিনী গ্রাবঙ্গপত্তুন বেষ্টন কবিয়! ফেলিল। 

অবশেষে রাজধানীর পতন হইল (৪ মে, ১৭৯৯ ), টিপু নিহত হইলেন এবং 

তাহার পুত্র৪ আম্মসমর্পণ করিলেন। মহীশুরে হায়দার আলিব বংশ নিশ্চিহ্ন 

হইয়া গেল। নিজাম মহীশূর বাজোর কিছু অংশ পুবস্বারম্ব্ূপ পাইলেন, 
কাঁনাড1 অঞ্চল ইংগেজের 'অধিকারইইক্ত হহল। সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে 

একটি বড বাধ! ইংরেজণা এভাবে অপমারিত কগিলেন। বাঁকী রহিল 

মারাদাশক্তি। ) 

মারাঠাশক্তির বিপর্যয় ও বিনাশ 

মহীশৃরের পবে ইংরেজদের প্রতিদন্্বী হইয়া বহিল মারাঠাশক্তি, কিন্ত 
পারম্পরিক কলহ্-বিবাদে তখন তাহার অন্তঃসার প্রায় শূন্য হইয়! গিয়াছে। 

১৭৮২ সনে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানের পব মারাঠারা নিজেদের 

শক্তিবুদ্ধি কিতে সচেষ্ট হুন। কিন্ত মারাঠ৷ সাম্রজ্যের সামস্তর! ক্রমে 

আত্মপ্রাধান্ত বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হুইয1 উঠিলেন। বরোদার গাইকোক্াড়, 
বেরারের ভৌসলে, নিজেদের এলাকায় সবমন্ন কর্তা হইয়া বমিলেন। মলহর 

রাও ছোলকারের পুত্রবধূ রানী অহল্যাবাঈ যথেষ্ট ক্ৃতিহের সহিত ইন্দোরের 
শাসনকার্ধ চালাইতেছিলেন, কিন্তু ১৭৯৫ সনে তাহার মৃত্যু হয়। মাধবজী 
সিল্দিয়৷ ছিলেন মারাঠ1 সামস্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান, কিন্ত 
১৭৯৪ সনে তাহারও মৃত্যু হয়। ১৮০* সনে মৃত্যু হয় আরও একজন প্রবল 

শক্তিশালী যারাঠা নায়ক নানা ফভনবীশের । এদিকে হোলকার নিজের 

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লোভে সিন্দিয়া ও পেশোয়ার মিলিত বাহিনীকে পুন! শহরের 



১৭০১৫. ১০৩৫ 
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কাছে পরাজিত করেন ( ১৮০২ )। পুনা হইতে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও 

কোস্কন উপকূলের দিকে পলায়ন করেন এবং ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী হন। 
ইংরেজর। এই সুযোগের প্রত্যাশায় ছিলেন এবং স্থঘোগ আসিয়াছে দেখিয়া 
তাহারা ওয়েলেমলির মিত্রতানীতির ফ্লাস পোশোয়ার গলায় পরাইয়৷ দেন। 
পেশোয়ার সহিত ইংরেজের চুক্তি ছয় বেসিন-এ (১৮০২ )। পেশোয়ার 
রাজো ছয় হাজার ইংরেজ সৈন্ত রাখা সাব্যস্ত হয় এবং তাহাদের খোরাক- 

পৌঁশাকের জন্ত তিনি ২৬ লক্ষ টাক! আয়ের একটি বিশাল অঞ্চল ইংরেজদের 
হাতে তুলিয়া দেন। নিজাম ও গাইকোয়াড় আগেই ইংরেজের পক্ষপুটে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন, পেশোয়ার সহিত তাহাদের দাবীদাওয়ার যে বিরোধ ছিল 
ইংরেজর] সালিশী করিয়া তাহা মিটাইয়া দিলেন । ব্রিটিশ শক্তির উপর নির্ভর 

করিয়। পঙ্গু পেশোয়! পুনরায় ফিরিয়া! গেলেন (১৮*৩)। বেদিন-এর চুক্ষি 
মারাঠাশক্ির গলার ফাস হইল। 

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৮০৩-৫। বেদিন-এর চুক্তির খবর পাইয়া 
সিন্দিয়া, হোলকার ও ভোলে বুঝিতে পাবিষাছিলেন যে মারাঠাদের মহাসঙ্কট 
আসন্ন। হতভাগা পেশোয়াও পুনাতে নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতেছিলেন না, 

কলঙ্ক মৌচনের স্থঘোগ খুঁজ্জিতেছিলেন। নিন্দিয়া ও ভোলে নিজামরাজোর 

সীমান্তে সৈন্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন, ইংরেজদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিল। 
ইহাই দ্বিতীয় উক্গ-মারাঠ! যুদ্ধ। ইংরেজপক্ষে অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন 

ওয়েলেসলির ভাই আর্থার ওয়েলেসলি, যিনি পরে (১৮১৫ সনে) বিখ্যাত 
ওয়াটারলুর যুদ্ধে দিথিজম্রী নেপোলিয়নকে পবাঁজিত করিয়া “ডিউক অফ 

ওয়েলিঙটন' নামে খাত হন। আহমদনগর দখল করিয়া ওরঙ্গাবাদের উত্তরে 

অসই-এর যুদ্ধে (সেপ্টেম্বর ১৮৩) তিনি সিন্দিয়া ও ভোসলের মিলিত 

বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের পর সিন্দিয়ার পক্ষে আর যুদ্ধ করা 
সম্ভব হয় না। ভোসলে যুদ্ধ করিতে থাকেন, কিন্তু অররগ।ও-এর যুদ্ধে তিনিও 

শেষে পু্দস্ত হন ( নভেম্বর ১৮*৩) এবং দেবগ্রামের সন্ধির বার! ইংরেজের 

অধীন-মিত্রতানীতি মানিয়া লইতে বাধা হুন। নিজের রাজোর অনেকটা 

অংশও তিনি ইংরেজদের ছাড়িয়া দেন। 

এদিকে উত্তরভারতে ইংরেজ সেনাপতি লেক (1916) আগ্রা ও দিল্লী 

দখল করিয়া মারাঠাদের আশ্রিত মোগল বাদশাহ শাহ আলমকে ইংরেজের 
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৩০২ ভারতজনের ইতিহাস 

কুক্ষিগত করেন। সিন্দিয়৷ তখনও যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্ত অবশেষে তিনিও 

ব্রিটিশের ফাদে পা দেন। তাহার রাঁজোর বিরাট এক অংশ এবং কতকগুলি 

দুর্গ তিনি ইংরেজদের ছাড়িয়া দেন। কেবল হোলকার তখনও পধপ্ত 

অপবাজিত ছিলেন। 

ভূভীয ই্-মারাঠ! যুদ্ধ ১৮১৭-১৮। ওয়েলেমলির পরে কনওয়ালিস 

(দ্বিতীয়বার ), বালে! ও মিশ্টো গভন্নর-জেনারেল হইয়া আসেন। মিন্টোর 
পরে যর] ( মাকুরইস অফ হেঠিংস বা লর্ড হেগ্িংস বলিয়া! পরিচিত ) এদেশের 

শামনভার গ্রহণ করেন (১৮১৩-২৩)। মধবার আমলে মারাঠাশক্তির 

উচ্ছেদলাধন সম্পূর্ণ হয়। উত্তবতারতে পিগুারির1 তখন চারিদিকে লুটতরাজ 
ও ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। অবিরাম ডাকাতি করিয়া! বেডাইত। অব 
পেশাদার ডাকাত হইয়। ইহারা যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে। মারাঠা 

সামস্তদের ভাগ্যবিপধয়ের পব তাহাদের সৈন্তলামস্তপা! যখন বেকার হইয়া 

পড়িল, তখন লুটতরাজ করিয়া বাচিয়! থাকা ছাড়া তাহার্দের আর গতাস্তর 

ছিল না| পিগাগিরা সকলেই যে বেকাব মোনক তাহা নহে, খুনে ডাকাতের 

দলও মধাভারতে অনেক ছিল। কিনব তাহাদের৪ যোগাযোগ ছিল মারাঠ! 

সৈন্তদের সহিত। পিগারা দমন ময়জ্াব বালর্ড হেংহিমের অন্যতম কীতি 

(১৮১৭-১৮)। এই পিগুাপিদের দমন করিতে গিয়াই তিনি অবশিষ্ট 

মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধা হন, কারণ গিন্দিয়৷ ও হোলকারের 

সহিত পিগুারির। ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। 
সিশ্দিয়ার সহিত চুক্তি হয় (১৮১৭), তিনি পিগারি-দমনে ইংরেজদের 

সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। এদিকে পেশোয়া বাজীরাও বেসিনচুক্তির 

অপমানের কথা কিছুতেই তুলিতে পারিতেছিলেন না, প্রতিশোধের সুযোগ 
খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে অধৈধ হইয়া! তিনি পুনার ব্রিটিশ দুতাবালে 
আগুন লাগাইয়! দেন (১৮১৭ নভেম্বর ) এবং শহরের চার মাইল ঘুরে 

কিরকিতে অবস্থিত ইংরেজ শিবির আত্র'মণ করেন। আক্রমণ প্রতিহত 

হয়, ইংরেজ সৈন্তরা পুনা অধিকার করে। পেশোয়ার বিদ্রোহে অন্যান্ত 
মারাঠাশক্তিও উৎসাহিত হয়। নাগপুরের আগা! সাহেব যুদ্ধযাত্র! করিয়া 
নাগপুরের কাছে পরাজিত হুন এবং পাঞ্জাবে পলায়ন করেন (১৮১৭ 

নভেঙ্বর-ডিসেম্বর )1 এই সময় মহিদপুরের যুদ্ধে হোলকারের সৈন্তরাও 



কর্ণওয়ালিম ও ওয়েলসলি ৩০৩ 

সম্পূর্ণ পরাজিত হছন। হোলকারের এই পরাজয় অত্যন্ত গুকুত্বপৃণ। পুন! 
হইতে বিতাড়িত পেশোয়ার বাহিনী সোলাপুর ও অন্তান্ত অঞ্চলেও পরাজিত হয়, 

তাহার সুযোগ্য মেনাপতি বাপু গোখেল বা গোকল! যুদ্ধে নিহত হন। 
পেশোয়া আত্মমমর্পণ করেন ( জুন ১৮১৮ )। 

মহিদপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর হোলকার আর ইংরেজদের 

অগ্রগতিতে বাধ! দেন নাই। নাবালক হোলকারেব ্থঘোগা মন্ত্রী তাতিয়! 

ইংরেজদের সহিত এক চুক্তি করেন (১৮১৮) এবং তাহাদের অনেকট! রাজ্য 
ছাভিয়া দেন। পেশোয়াবংশ নির্বংশ করিবার জন্ত বাজীর।ওকে কানপুরের 

কাছে বিঠুবে বাধিক ৮ লক্ষ টাক। মাসহার] দিয়! আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। 

তাহার প্রিয় মন্ত্রী ত্র্যন্বকজী চুনারের দুর্গে ঘাবজ্জীবন অন্তরীণ থাকেন। 

মারাঠাশক্তিকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া গর্ড ময়বা নিশ্চিন্ত হন। মহীশূরের 
পর মারাঠার! নিশ্চিহ্ন হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজোর প্রসারের পথে প্রধান 
বাধা দূর হইয়া যায়। সাম্রাজ্য ও শক্তি ছুইদিক হইতেই ইংরেজেরা ভারতে 

অপ্রতিত্বন্দ্ী হইয়া ওঠেন । 
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অষ্টাবিংশ অধ্যায় 

কর্মওয়ালিসের শাসনসংস্কার 
প্রশাননিক ও রাজন্বসংক্রান্ত ব্যাপারে কর্নওয়ালিস যে সংস্কারমাধন করিয়া- 

ছিলেন, ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে তাহ! এদেশের সমাজে গভীর প্রভাব বিষ্যার 

করিয়াছে । এই সংস্কারগুলির মধ্যে রজন্বব্যবস্থার সংস্কার, বাণিজ্যব্যবস্থার 

সংস্কার, বিচারব্যবস্থার সংস্কার এবং রাজকর্মচারী নিয়োগব্যবস্থার সংস্কার প্রধান। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ 

কর্নওয়ালিসের অন্যতম কীতি হইল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' 
( 2270909670 960061067)6) প্রবর্তন । ১৭৪৩ সনে তিনি ইহ! প্রবর্তন 

করেন।' কিন্তু তিনি ইহার প্রবর্তক হইলেও, তাহাকে ঠিক “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের” উদ্ভাবক বলা যায় না । কারণ হেক্তিংসের আমল হইতেই এরকম 
একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা একদল ইংরেজ রা'জকর্মচানী বলিতেছিলেন। 

বছর বছর অথবা কয়েক বছর অন্তর ভূমিরাজন্ব ইজারা দিবার ফলে আগে 

হইতেই একদল বিস্তশালী লোক এদেশে আধা-জমিদারে পরিণত হইতেছিলেন। 
কর্নওয়ালিল তাহাদেরই স্থায়ী জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

অনেক বড় বড় কথ! বলিয়! চিরস্থায়ী বন্দৌবন্তের উদ্দেশ ব্যক্ত কর! 

হইয়াছিল। কৃষকদের অবস্থার ও রুষিকার্ধের উন্নতি হইবে, রাজস্বসংগ্রহের 

বিরক্তিকর কর্ম হইতে বহু কর্মচারী মুক্ হইয়া শাসনবিভাগের অন্ান্ত দিকে 
মনোনিবেশ করিতে পারিবেন--এই ধরনের যেদব উদ্দেশ্ত ঘোষণা করা 
হয় কার্ধক্ষেত্রে তাহ।র অধিকাংশই ব্যর্থ হয়। 

প্রত্যক্ষ যে স্থফল কনওয়ালিদ আশা করিয়াছিলেন তাহা! ফলিল না। 

রাজন্বের হারবৃদ্ধি হইবে না৷ এই আশায় নৃতন জমিদাররা অথবা! পুরাতন 
জমিদার ধাহারা তখনও ছিলেন তাহার! নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত রাজন্ব 

দিবেন--কর্ণওয়ালিসের এই ধারণা ভূল প্রতিপন্ন হইল। জমিদারর! রাঙ্গন্ব 
জম! দিবার দিনক্ষণের কঠোর আইন বুবিয়াও বুঝিলেন না। তাহাদের 

এই “কাজে শৈথিল্য দেখা দিল এবং তাহার ফলে জমিদারী নিলাম হইতে 
লাগিল, বহু জমিদারবংশও উচ্ছন্নে গেল। প্রজাদেরও কোন স্থবিধা হইল ন। 

০67৮৬৮005 এসে: 0920511880৫ 62006806206 93668182866, 2925 

08705: 29107108, 000878: ০1 18328. 



কর্নওয়ালিসের শাসনসংস্কার ৩০৫ 

কারণ জমিদাররা যখন তাহাদের তৃসম্পত্তির সধময় কর্তা হইয়া 

বসিলেন, কেবল নির্দিষ্ট দিনে সূর্ধান্তের মধ্যে সরকারী ট্রেজারীতে নির্ধারিত 

রাজস্ব জম! দিলেই সমস্ত দায় চুকিয় যায়, তখন নিরীহ অসহায় প্রজাদের 
দও্মুণ্ডের কর্তা হইয়া বসা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কথায় কথায় 
প্রজান্ধের খাজন] বুদ্ধি কব1, খাজন। না দিলে ভিটেমাটি হইতে উৎখাত করা-_ 

জমিদারদের এই স্বেচ্ছাচারিত। প্রজাদের দুঃখদুর্ঘশ! বাডাইয়। দিল। চিরস্থায়ী 

বন্দোবন্তের সাধু উদ্দেশ্য এইভাবে বাস্তবঙ্েত্রে একেবাবে ব্যর্থ হইয়৷ গেল । 

চার্টার আ্যাক্ট ১৮১৩। বাণিজ্যব্যবস্থার সংস্কার 
“বোর্ড অফ ট্রেডএর ১১ জন সাম্য কোম্পানীর মূলধন বিনিয়োগের 

কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে পণ্যদ্রব্যের 

“কনট্রাক্ট' দেওয়ার তার থাকিত। এই ঠিকাদারীব ব্যাপারে কেবল 

কোম্পানীর কর্মচারীরা নহেন, বোডের সদস্যর] পধস্ত জড়িত হইয়া মোটা টাক! 

অনঙ্কত উপায়ে উপার্জন করিয়াছেন। কনওয়ালিস বাণিজ্যক্ষেত্রে কোম্পানীর 

এই ছুন্নাম দূর করিবেন মনস্থ করিয়া ১১ জনের বদলে ৫ জন সদস্য লইয়া 

“বোর্ড অফ ট্রেড" গঠন করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের ঠিকাদারীর সহিত 

কোন প্রকারে সংঙ্সি্ই থাকার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দেন। সোজাস্ন্ছি 

বাহিরের ব্যবসায়ীদের কোম্পানীর পণাত্রব্য সরবরাহের কনট্রান্ক দেওয়ার 

ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৭৯ সনে কর্নওয়ালিস উচ্চকঠে ঘোষণা করেন যে 
কো।ম্পানী ন্তাষা দরে জিনিসপত্র কেনাবেচা করিবে, কাপ্িগর ব! ব্যবসায়াদের 

উপর কোনরকম জুলুম-জবরদন্তি করা হইবে না। কনওয়ালিসের চেষ্টা 

প্রশংসনীয় বটে, কিন্ত তাহার সাধু সংকল্প বহু অর্থলোভী ইংরেজদের জ্বন্য 

বিশেষ সার্থক হয় নাই। কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমেই মন্দার দিকে 

চলিতে থাকে । তারপর ১৮১৩ সনের চার্টার জ্যাক্ট অন্গুযারী ভারতে 

কোম্পানীর একচেটিম্বা-বাণিজ্োর অধিকার কাডিয়া লওয়| হয়। এই কারণে 

১৮১৩ মনের সনদের এতিহামিক গুরুত্ব আছে। 

কর্মওয়ালিস “কোড? ব৷ বিধান 

কর্নওয়ালিস যে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন করেন তাহাই 

১৭৯৩ জনের মে মাসের 0013/81115 (০০০ বলিয়া ঘোষিত হয়। 
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কর্মওয়ালিসের শাসনসংস্কার ৩০৭ 

ব্রিটিশযুগের ইতিহাসে এই কনওয়ালিম কোডের ব| বিধানের গুরুত্ব অসাধারণ। 

এতিহাসিকরা বলেন ষে ১৭৯৩ সনের এই কর্নওয়াঁলিস কোড 02060 096 
9066] 1521276 0£ 13110151)-[00191, 201017)1908000* ভারতে ব্রিটিশ 

শাসনের ইম্পাত-কাঠাম তৈরী করিয়াছে। প্রধানত ছুইটি নীতির উপর 

এই কর্নওয়ালিস-ৰিধান প্রতিষ্িত। প্রথম নীতি হইল-_বিভিন্ন জেলার* 

কলেক্টবদের প্রকূত ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির ক্ষমূত৷ দেওয়! এবং বিচারসংক্রান্ত 

কাজকর্ম হইতে মুক্ত করিয়া শাসনকাধে তাহাদের শক্তি নিয়োগ কবার স্থযোগ 

করিযা দেওযা। দ্বিতীয শীতি হইল শাসনসংক্রান্ত কোন দীয়িত্বপূর্ণ রাজকে 

ভারতীয়দেব নিযুক্ত না করা । এই ঢুইটি নীতি হইল কনওয়ালিন কোডের 

দুইটি প্রধান স্তন । 

১৭৯১ সনে তিনি ঘোষণা করেন যে কোম্পানীর বেসামরিক, সামরিক 

অথবা নৌবিভাগেব কোন কাজে ভারতীয়দের নিযুক্ত কর] হইবে না। এই 
ঘোষণার দ্বার! তিনি কর্মক্ষম সবযোগা ভারতীযদেব সামনে হইতে সমস্ত আশা- 

আকাজ্ম। লোপ কবিয়! দ্িয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ খামকদের সহিত তীহাদের 

সহযোগিতা মনোভাবকেও বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিশ্েন। প্রায় ৪৭-৪২ 

বছব পরে ১৮৮৩ সনের “চাটার আযা্টা অন্ুষ।য়ী গভনব-জেনারেল বেটিস্ক 

সবকারী কর্মক্ষেত্রে ইউপো!পীয ভাবতীয়ের এই বৈষমা দূব করিয়াছিলেন । 

কর্নওয়ালিস চাহিয়াছিলেন শুধু ইউরোপীয়/নদের লইয়া 'ভাবতে একটি স্বতন্ত্র 

শাসকজাতি গঠন করিতে এবং শাসক ও শামিতের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধাস রচনা 

কবিতে। ১৮৩৩ সনের চার্টার আযাক্টে এই নীতি পরিত্যাজ্য বলিয়া 

ঘোষিত হয়। 

30765710985 

1. ড/1721 15 62:1081560 566016170670? ৬125 10 আ৪3 120:0- 

00080? 1122 আ6:6 105 001356000210065 ? 

2, 87167 0817566 006 10810 15800165 01006 2070101808056 

26101705 100:0000560  001081178. 



উনত্রিংশ অধ্যায় 

নবজাগরণ 

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক 

নৃতন প্রাণ স্পন্দন শোনা যায় এবং এক নৃতন চেতন ও দৃষ্টিতঙ্ষি লইয়া সমাছ 
ও জীবনকে গভিয়ে তোলার তীব্র আকাঙ্ষ! প্রকাশ পায় । ইহাকেই বল! হয় 

“নবজাগরণ'। ৭8815581900 ফরালী কথা, অর্থ হইল “জন্ম সুতরা* “£৪- 

[219821)00” কথার অর্থ 'পুনর্জন্স' অর্থাৎ নৃত্তন জীবন বা নবজ্বাগরণ। 

সম্রাট ওরঙ্গজীবের আমল হইতেই আমাদেব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

ক্রমাবনতির লক্ষণ দেখ! দিতে থাকে । তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের 

বোদ্ধেটে বণিক ও লুনকাবীদের ক্রমাগত অভিযানে, যুদ্ধবিগ্রহে ও অন্যাক্্- 

অত্যাচারে সমাজের শ্রত্খল! সংযম ও স্থনীতির বন্ধন দ্রুত শিথিল হইয়া ঘায় এবং 

চািদিকে ভাঙ্গন ধগিতে থাকে । সমাজে কৃপমণ্কের মতো! মনোভাব, 

জাতিবর্ণের তেদবৈষমা, কৌলীন্তপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্া, 

সতীদাহ, চপিত্রহীনতা, ছুনীতি প্রবণতা প্রভৃতি যতগনকমের অধঃ:পতনের উপসর্গ 

আছে সবই পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়। সমাজের আর নডাচড়া কণিবার মতো! শক্তি 
ছিল না'। এই সময় উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত ও নৃতন 

শিক্ষারদীক্ষার ফলে এদেশের মানুষ সমাজের মালিন্য দূর করিয়া তাহাকে নৃতন 
ফরিয়া গড়িবার জন্ত অন্প্রাণিত হয়। অবশ্য এই সময় ও তাহার আগে হইতে 

ইউরোপেও কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা! ঘটিয়। যাইবার ফলে মানুষের পুরাতন 

ধ্যানধারণ! ও জীবনাদর্শের পরিবর্তন হইতে থাকে । সেই পরিবর্তনের স্লোত 

ঘটনাচক্রে ইংরেজদের আগমনের ফলে প্রধানত তাহাদেরই মাধ্যমে এদেশে 
আনিয়া পৌছায়। ১৭৭৫ সনে আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম আরম্ভ হয়। 
তাহার কয়েকবছর পরে ফ্রান্সে আরম্ভ হয় ফরাসী বিপ্লব, ১৪ জুলাই ১৭৮৯ 

088 ৮শারছে 57: 6৪৮৪৪ 9৫08৮২০০ 800 50685, 73606100-- 1018 80918] 

8706 08562 16101005. 77816, 8180501557 05220000090 185, 5:08558 ০? 

5086800, 1৫5 858857, (10508882028 01 05155285885, 



নবজাগরণ ৩০৯ 

বাস্তিলের পতন হুয়। বিপ্লবের সামা মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী কেবল 
ফ্রান্সেব নহে, সার! ইউরোপের ও বিশ্বের মান্নুষের মনে নৃত্তন আশার সঞ্চার 
করে। রুশো! ভলতেয়ার বেকন লক হিউম বেস্বাম টমপেইন মিল প্রমুখ 

দার্শনিক ও মনীষীদের যুক্তিবাদী ও মানববাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষের 

ধর্মান্ধ কুসংস্কার গ্রস্ত মন অন্ধকার হইতে 'প্রচুর আলোবাতাসের মধ্যে মুক্তি পায়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার 

১৮১৩ সনেব চার্টার আক্টে সবপ্রথম ভাবতীয়দের শিক্ষার উদ্দেশ্রো ইস্ট 

ইপ্ডি। কোম্পাণীকে কমপক্ষে বছবে একলক্ষ টাকা ব্যষ করার নির্দেশ দেওয়। 

হয। এই টাক] কি বিষয় শিক্ষা দেওযাব জন্গা খবচ কবা হইবে- আধুনিক 
জ্ঞানবিজান শিক্ষা ও ইংবেজীশিক্ষা, না ভাবতাষদের পুবাতন সংস্কৃত শাস্ত্র, 

আববী "শামী শিক্ষা ৪ টোল-চতষ্পাঠী মক্তব-মাদ্রাধাব শিক্ষা-_ইহা লইয়া 

দীর্ঘকাল ঢুইপক্ষে তর্কবিতক চলিতে থাকে । একদণ আধুনিক শিক্ষার পক্ষে, 
আব একদল পুরাতন ভারতীয শিক্ষাৰ পক্ষে । ধাহাবা! আধুনিক শিক্ষা ও 

ইংরেজীব সমথক ছিলেন তাহাদেব বলা হইত আ্আংলিসিস্ট (:408110155 ) 

এবং ধাহাবা পুবান ভারতীঘ বিদ্যা ব৷ প্রাচ্যশিক্ষাপস্থী ছিলেন তাহাদের 

বলা হইত ওরিরেপ্টালিস্ট (01270081155 )। বিখাত মেকলে 

€(1000055 080776005 115০80]5 ) ছিলেন আংলিশিস্টদেল পক্ষে এবং 

বিখাত প্রাচাতত্ববিদ 'উইলসন? (70:56 [7550081) 1150) ছিলেন 

আযাংলিপিস্টদেব বা ইংবেজীশিক্ষাপস্থীদের বিপক্ষে । মেকলে শেষ পর্যস্ত অবিরাম 

যুক্তিতর্ক করিযা তাহার সহযে।গীদের ও গভনব-জেনাখেল 'উইলিয়ম বেষ্টিঙ্ককে' 

বুঝাইতে সক্ষম হন যে ইংরেজী ভাষাব মাধ্যমে আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য' 
ইত্যাদি বিষয় শিক্ষ। দিলে ভারতীয়রা যথার্থ যুগোপযোগী শিক্ষালাভ করিবে 
এবং পাশ্চান্ত্যবিষ্ভায় পারদশী হইবে | মেকলের ওকালতিতেই শেষ পর্বস্ত 

উইলিয়ম বে্টিষ্ক অবসর গ্রহণের কয়েকদিন আগে ৭ মার্চ ১৮৩৫) ইংরেজী- 
শিক্ষার পক্ষে সরকারী প্রস্তাব পাশ করেন। প্রস্তাবটিতে বল হয়-_-“106 
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৩১৩ , 'ভারতজনের ইতিহাস 

0310 0250 ৮০ 27001910560 10 8:19811518 ৪৫000218010.” এইদিন হইতে 

ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার ভাবারূপে গৃহীত হয় । 

এদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে এইজন্য এই দিনটি স্মবণীয় এবং ইহা 

বেটিঙ্ক ও মেকলের অন্যতম কীতি। ইহার পর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাক্রাজে 
তিনটি বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার পর হুইতে (১৮৫৭) আধুনিক শিক্ষার দ্রুত 

'অগ্রগতি হইতে পারে । 

সরকারীভাবে ইংরেজীশিক্ষার প্রতিষ্ঠার আগেই যিশনারীদের ও এদেশীয় 

লোকদের প্রচেষ্টায় ইংরেজী ও পাশ্চাত্য জানবিদ্যাব সুচনা হইয়াছিল। ১৮১৭ 

মনে প্রধানত এদেশীয লোকের উদ্ষোগেই কলিকাতায় বিখ্যাত হিন্দু কলেজ 
স্থাপিত হয়। এই হিন্দু কপেজই ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আধুনিক 

বিচ্যালয়, পরে ইহাই নামব্দল করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইয়াছে । এই্ 

কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ইংরেজ শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার । 

ডেন্তিড হেয়ার 

এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে ডেভিড হেয়ারের বিশিষ্ট দান আছে। 

হেয়ার স্কটল্যাণ্ডে ১৭৭৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫ বছব বয়সে ঘডির 

কাজকম করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। ১৮১৬ সনে ঘডির ব্যবসা 

হস্তাস্তরিত করিয়া দিয়া হেয়ার তীহার সমস্ত মনপ্রাণ শক্তিসামর্থ্য ও অর্থ 

এদেশের শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্ত অকাতবে নিয়োগ করেন । বিদেশীদের 

মধ্যে তে। বটেই, এদেশের লোকের মধ্যেও শিক্ষার প্রসারেব জন্য এরকম 

আত্মত্াগ আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। হেয়ারেব হাদয়ের মতো 

মনটিও ছিল উদার, কোনরকম কুসংস্কার ও পশ্চা্দমৃখী চিস্তা সেখানে স্থান 

পাইত না। আমাদের দেশের নবজাগরণেব পথ-প্রদর্শক রামমোহন রায়, হিন্দু 

কলেজের শিক্ষিত তরুণ প্রগতিশীল “ইয়ং বেঙ্গল" দল এবং আরও অনেকে ডেভিড 

হেয়ারের অকুঠ সহযোগিতা ও পোষকতা৷ লাভ করিঘা উপরুত হুইয়াছেন। 

ৃ রামমোহন বরাক 

হিম্মুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহন রাষ প্রতাক্ষতাবে কোন সক্রিয় অংশ 

গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কারণ হিন্দুসমাজের প্রধানর] ধাহার! এই বিদ্যালয়ের 

সহিত যুক্ত ছিলেন তাহার] রামমোহনের ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত মতামতের জন্য 
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তাহার প্রতি আদৌ প্রীত ছিলেন না। তাই ইংরেজীশিক্ষার প্রতি তাহার 
আস্তরিক সমর্থন থাকা সত্বেও তিনি হিন্দুকলেজের জন্য বিশেষ কিছু করিতে 

পারেন নাই। ১৮২২ সনে কলিকাতায় হেছুয়ার দক্ষিণপূর কোণে নিজে 
আ্যাংলো-হিন্ছু স্কুল নামে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্ট 
যখন কলিকাতায় একটি “সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন তখন 
রামমোহন পাশ্চাত্তাবিষ্যা ও ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া গভর্ণর- 
জেনারেল আমহাস্টকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন (১৮২৩), এদেশের আধুনিক 
শিক্ষার ইতিহাসে তাহ মুল্যবান দলিল হইয়া! আছে। উক্ত পত্রে বামমোহন 

লেখেন £ “গভরণমেন্ট যদি প্রাচীন পদ্ধতিতে এদেশে সংস্কৃতবিদ্া শিক্ষার ব্যবস্থা 

করেন তাহা হইলে খুবই আক্ষেপের বিষষ হইবে। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত 
হইবে যে তাহারা এদেশের লোককে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে বন্দী 

করিয়৷ রাখিতে চান, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা! দিয়! প্রকৃত শিক্ষিত করিতে 
চান না। কিন্ধ গভর্ণমেপ্ট ষণি প্রকৃতই দেশেব কল্যাণ কামনা করেন তাহা 

হইলে দেশের লোককে আধুনিক শিক্ষা দিতে হইবে যেমন গণিত দর্শন 
রসায়ন শারীরবিদ্া ও অন্যান্ত বিজ্ঞান-_যাহ] শিক্ষা করিয়া ইউরোপের মানষ 

নৃতন বুদ্ধি ও দুটি লাভ করিয়াছে ।” 

গ্রামমোহনেত্র এই পত্রে তখন বিশেষ কোন ফল হয় নাই, কারণ আগেই 

বলিয়াছি যে এই সময় 'আাংলিসিস্ট' ও “ওরিয়েন্টালিস্টদের মন্ধা শিক্ষার 

রীতি ও নীতি সম্বন্ধে বাক্যুদ্ধ চলিতেছিল। এই বাক্যুদ্ধের অবসান হয় 

মেকলের আম্গকুল্যে বেটিক্কের শাঁসনকালে ইংবেজী শিক্ষার পক্ষে সরকারী 
প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ( ১৮৩৫ )। ইহাব পর হইতে সরকারী পোষকতাএর 

ফলে আমাদেব দেশে আধুনিক পাশ্চান্রা শিক্ষার ভ্রত গ্রসার হইতে থাকে । 

চাল উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ । বিশ্ববি্ভালয়ের পল্তন 

১৮৩৫ সালে বেটিহ্ক-মেকলের এঁতিহাসিক মিদ্ধান্তের প্রায় ২* বছর পরে 

বোর্ড অফ কন্ট্বোলের প্রেসিডেন্ট স্যার চার্লস উড (510 0181165 আ০০৫) 

তাহার ১৯ জুলাই ১৮৫৪ তারিখের নির্দেশপত্রে ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবর্তনের বিস্তারিত প্রস্তাব পেশ করেন। ইহার পর হইতেই সমগ্র ব্রিটিশ- 

ভারতে একট! স্থনিয়স্ত্রিত শিক্ষাগ্রণালী প্রবতিত হয় । উডের “ডেনপ্যাচ” 
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অস্থায়ী বিভিন্ন প্রম্নেশে “ভিপার্টপেন্ট অফ. পাবলিক ইনস্ত্রাকশন' স্থাপিত হয় 
এবং বিলাতের বিশ্ববিষ্ভালয়ের মতো এদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।, 
১৮৫৭ সালে ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলিকাতায় এবং তাহার 

পর ১৮৫৭ হইতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় 

বোস্বাই মাদ্রজ লাহোর ও এলাহাবাদে। ইহার পর হুইতে সরকারী 
 ,শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তত্বাবধানে আধুনিক শিক্ষার ভ্রুত অগ্রগতি 

হইতে থাঁকে ভারতব্ষে। 

বেখুন, বিদ্ামাগর ও অন্যান্ত সমাজব্রতীদের উদ্যোগে উনিশ শতকের 
ছিতীয়ার্ধ হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে থাকে। পাশ্চাত্তযশিক্ষার ফলে 

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সমাজচেতনা ও সমাজদুষ্টি ব্দলাইতে থাকে, ধর্মসংস্কার 
ও সমাজসংস্কার আন্দোলন ক্রমে ব্যাপক বপ ধারণ করে, নবধুগের সাহিত্য 

সংস্কৃতি হুষ্টির কাজ আরস্ত হয় এবং ক্রমে জাতীয়তাবোধেরও বিকাশ হয়। 

সমাজসংস্কার 
উনিশ শতকের নবজাগরণের ধর্মসংস্কাবের সহিত শিক্ষা ও সমাজসংস্কার 

অবিচ্ছেন্ভতাবে জডিত ছিল। রামমোহন যেমন একদিকে এক-ব্রন্ষেব 

উপাসনার আদর্শ প্রচারের জন্য বনু দেবদেবীর পূজ! ও পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিয়াছিলেন, তেমনি সমাজের উন্নতি ও কল্যাণেব জন্য সতীদাহ, 

জাতিবর্ণভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীর কাছে যুক্তিপূর্ণ 
আকোন করিয়াছিলেন। ম্বামীর মৃত্যু হলে তীহার এক ব! একাধিক স্ী 
স্বামীর জলস্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতেন। 

+ ইহাকে সহমরণ বা সতীদাহ বল! হইত। ধাহারা হ্বামীর সহিত স্বেচ্ছায় মৃত্যু 
বরণ করিতেন তাহাদেরই প্ররুত “সতী” বল! হইত। এই সতীদাহ উনিশ 
শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। 

রামমোহন লতীদাহের বিরুদ্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া আন্দোলন করিতে 
থাকেন। ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ কর! হইবে মনে করিয়! ইংরেজ শামকরাও 

ইহা আইন করিয়া বন্ধ করিতে টালবাহানা! করিতেছিলেন। অবশেষে 
৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ গভর্ণর-জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিস্ত সভীঙাহপ্রথ। 
বেজাইনী বলিয়। ঘোষণা করেন। রাষমোহন ও তাহার সহকর্মীদের 



নবজাগরণ ৩১৩ 

আন্দোলনেই বেটিস্ক প্রেরণা পাইয়াছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা এই 

আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল 

হয় না। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হইবার পর সমাজসংস্কার আন্দোলনে নৃতন 

প্রাণসঞ্কার হয়। ইংরেজী শিক্ষার সরকারী সমর্থন ও সতীদাহ নিবারণ 

বেটিক্কের প্রধান কীতি। 

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে নবযুগের শিক্ষা ও সযাজসংস্বার আন্দোলনের 

'অপ্রতিদন্্বী নেতাৰবপে আবিভত হন পণ্ডিত ঈশ্বরচজ্জ বিভ্ভাসাখর | 
বালাবিবাহ বহুবিবাহ ও কৌলীন্তপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবাদের পুনধিবাহের 
পক্ষে বহু পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়! বিদ্যাসাগর সমাঙ্গসংস্কারের পক্ষে দেশের 

জনমত গঠনে অগ্রসর হন। ৪ঠা অক্টোবর ১৮৫৫ তিনি বিধবাবিবাহ আইন 

প্রণয়নের জন্য গতর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেন এবং ২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫ 

বহুবিবাহ আইনত বন্ধ করার জন্ত আবেদন পাঠান। ১৬ জুলাই ১৮৫৬ 

বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং বিলম্ব না করিয়া মেই বছরই ৭ ডিসেম্বর 

তারিখে বিগ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হইয়া কলিকাতায় একটি বিধবাবিবাহের 

ব্যবস্থা করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বিধিসম্মত বিধবাবিবাহ | নাদীজাতির 

মানবিক অধিকাব ও মরধাদ! প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের 

দান ষে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা শতাধিক বছর পরে আজ আমব! কিছুটা উপলদ্ধি 

করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 

বিদ্যাসাগরের কালে মহধি দেবেন্দ্রনাথের তম্ববোধিনী সভা! সামাজিক 

সংস্কারকর্মে ব্রতী হন, পরে কেশবচন্ত্র সেনের আমলে ইহা আরও বচাপক 

হয়। ১৮৭১ সনে কেশবচন্দ্র 'সমাজ-সংস্কার সভা স্বাপন করিয়া নাবীকল্যাণ, 

নারীশিক্ষা, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, নৈশবিগ্ভালয় প্রভৃতি কাজকর্মে আত্মনিয়োগ 

করেন। ১৮৭২ সনে কেশবচন্্রের প্রচেষ্টাতেই ত্রাহ্ম-বিবাহ বিল 08৮1] 

718119885 ঞ০৫ নামে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ (01৮01০9) 

স্বীকৃত হওয়ায় এদেশের স্বীজাতি আর একটি সামাজিক ও মানবিক অধিকার 

লাত করে আইনের চোখে । পরবর্তীকালে এই সমাজসংস্কার আন্দোলনের 
ধার! জাতীয় আন্দোলনের ধারার সহিত মিশিয়! গিয়! বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
হইতে থাকে ।* 

2 ই সহিত লে ল অয [পরস্পর আর স্পা রা 
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জিংশ অধ্যায় 

পাঞ্জাৰ । সিন্ধু । আফগানিস্তান 
ব্রিটিশ সাআাজোর ভিত. বেশ পাকাপোক্ত কনিয়া ওয়েলেসলি গভিয়া 

তুলিয়াছিলেন এবং ময়র1 বা লও হেষ্রিংসের আমলে তাহা মারাঠাদের চরম 

ভাগ্যবিপধয়ের ফলে আরও মজবুত হইয়াছিল। তাহার পবে আমহাষ্ট বেটিক্ক 
অকল্যাণ্ড এলেনবরা হাডিঞ্ত ডালহৌন্গি ও ক্যানিংএর মতো! শাসকবণ ভারতের 

গভনর-জেনারেল হইয়। আসেন । ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজা খিস্তাবেব শেষপবের 

অন্ষ্ঠান হয় ইহাদের শাসনকালে। সাম্রাজ্য বিস্তারের এই চুডাস্ত পবকে দ্বই 
ভাগে ভাগ করাযায়, 

১। ভারতের পশ্চিমদিকে বিল্তার। 

২। ভারতমহাসাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পৃধদ্দিকে বিস্তার , 

পশ্চিমদ্দিকে বিস্তারের সহিত আফগানিস্তান, উত্তবপশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু, 

পাঞ্জাব এবং পাঞ্।বের শিখদের কাহিনী জডিত। পূর্বদিকে বিস্তাবের সহিত 

বমা চীন আমাম ও সিঙ্গাপুবেব ইতিহাসেস সম্পক আছে। 

পাঞ্জাব ও রণজিও সিংহ 

নাদির শাহ ও আহম্মদ সাহ আবদালির ভারত অভিযানেব ফলে পাণপ্তাব 

অঞ্চলে মোগল কর্তৃত্ব লোপ পায। ১৭৬৭ সনে আব্দালি শেষবার ভাবতে 

অভিষান করেন। এই বিশৃঙ্খলার মধো পাঞ্চাবে শিখজাতিব রাষ্ট্রীয় চেতনার 

বিকাশ হয় এবং সংঘবদ্ধ হইয়া তাহ।র। আফগান ও মোগল প্রাধান্য বিনাশেব 

অন্ত সংগ্রাম করে। রণজিৎ সিংহ ছিলেন একটি শিখগোঠীর ( স্থকেরচকিয়? ) 

নাযকের পুত্র, আবদাপির শেষ ভাবত অভিযানের ১৩ বছর পরে ১৭৮০ সনে 

তাহার জন্ম হয় । দশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন এবং ১৭ বছর বয়সে 

তাহার পিতার গোষ্টিনায়কের দায়িত্ গ্রহণ করেন। রণজিতের দুরদুষ্টি সংগঠন 

শক্তি ও প্রতিভাবলে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ শিখজাতি একধর্মরাজযপাশে আবদ্ধ 

হয়। একটির পর একটি রাজা অধিকার করিয়া! তিনি বিরাট একটি শিখরাজ্য 

প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। লাহোর ( ১৭৯৯) ও অমুতমর (১৮০৫) অধিকার 

08&চশগরাও ঠেসে: (1) 58508016 9/085-:80810-8105 5186100, 50706286100 
01 605 12910)8৮, 

(8) 1296 82৫ 225৫ 4182080 ডাঠ, 

(8) 80106356800, 01 9100. 
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পাঞ্জাব সিম্ধু। আফগানিস্তান ৩১৭ 

করিয়া তিনি তাহার উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হন । ক্রমে শতদ্রনদীর পশ্চিম- 
তীরের শিখরাজ্যগুলি অধিকার করিয়া! রণজিৎ প্রবল শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। 

রণজিতের নেতৃত্বে শিখশক্তির অভ্যুখান দেখিয়া ইংরেজ] স্বভাবতঃই 

আতঙ্কিত হইয়া ওঠেন। মিণ্টো ছিলেন তখন গভর্ণর-জেনারেল, তিনি হঠাৎ 

রণজিতকে শক্র করিতে চাহিলেন না। আলাপ-আলোচনার জন্থ তিনি চার্লস 

মেটকাফকে রণজিৎ মিংহের দরধারে পাঠান। এদিকে শতদ্রর পৃবতীরে 

বণজিৎ সিংহ লুধিয়ানা অধিকার কিয়! বসিলে ( ১৮০৬-৭ ) এই অঞ্চলের শিখ 

নায়কর!1 শহ্গিত হইয়া! ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। মিণ্টো একদল সেগ্ত পাঠান 

বণজিতের বিরুদ্ধে, কিন্তু দূরদূরশী রণজিৎ আত্মগ্রতিষ্ঠাব প্রস্ততিপবে ইংরেজের 
সহিত ঘুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত মনে করিলেন না। তাহার ফলে অমুতলবে 

ইংরেজদের সহিত তাহার এক সঞ্ধি হইল (১৮০৯)। সন্ধির শত অনধায়ী 
রণজিৎ সিংহ শতদ্রর পশ্চিমতারস্ব শিখরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এবং পৃব- 

ভীরস্থ শিখরাজ্যেব স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন ন! প্রতিশ্রতি দিলেন। শতক্র 

ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল। 
শতদ্রর পৃরদিকে অগ্রসর হইবার স্থযোগ নাই দেখিয়| রণজিৎ সিংহ উত্তর, 

পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজাবিস্তারের সন্কল্প কগিলেন। তিনি কাংডা জেল। অধিকাৰ 

করিলেন। আকফ্গানদেখ পরাজিত কবিয়া আটক দখল করিলেন ( ১৮১৩ ) 

এবং মোগল সম্রাটের কাছ হইতে নাদিরশাহ যে কোহিনুর মণি লইয়া গিয়া- 

ছিলেন তাহা শাহ স্থজার কাছ হইতে উদ্ধার করেন। ক্রমে মূলতান (১৮১৪), 
কাশ্ীর (১৮১৯) ও পেশোয়ার (১৮১৯) তাহার অধিকার ভুক্ত হইল। বেশ 

বড একটি শিখ-রাজ্যের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন বণজিৎ সিংহ । 

তেজস্বিত।, বীরত্ব ও সংগঠনশক্তির জন্ত রণজিৎ সিংহ ভারতের ইতিহাসে 

স্বরণীয় হইয়। আছেন। রাজাশাসনেও তিনি অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। প্রজাদের উপর যাহাতে কোন পীডন ন! হয় সেদিকে তাহার সতর্ক- 

দুষ্টি ছিল। ধর্মবিষয়ে তাহার কোন কুসংস্কার বা গৌড়ামি ছিল না। 

যোগ্যতার মাপকাঠিতেই তিনি সব বিচার করিতেন। পাশ্চাত্য সামরিক 
আদর্শে তিনি শিখসৈন্দের স্থশিক্ষিত ও সংগঠিত করিয়াছিলেন। ইহা তাহার 
জীবনের অন্ততম কীতি। এই কারণে দেশবাসীর কাছে তিনি পীঞ্জাব- 

কেশক্বী নামে পরিচিত হুন। 
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শেষজীবনে রণজিৎ সিংহ শিখশক্তির ভাঙ্গনের আভাস পাইয়াছিলেন। 

তাহার জোষ্টপুত্র খডক নিংহ বাজপদে অভিযিক হইয়] দুর্বল চরিত্রের জন্য এই 

ভাঙ্গন রোধ করিতে পারেন নাই। এক বছরের মধ্যে তাহারও মৃত্যু হয়। 

প্ণজিতের আর এক পুত্র শের সিংহ রাজ! হন, কিন্তু আততায়ীর হাতে 

তাহারও মুড়া হয় (১৮৪৩ )। এইট বিশৃঙ্খলাব মধ্যে শিখসৈম্দলেব নায়করা 

প্রধান হইয়া ওঠেন এবং রাজাশাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কগিতে থাকেন। 

রণজিৎ সিংক্কের নাবালক কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ দিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হন এব 

সৈন্যদলের নায়ক তেজ সিংহ সেনাপতি ও লাল দিংহ উজীর মনোনীত 

হন (১৮৪৫ )। এই ছুই জন শিখনেতার মধো রাছ্জপদ লাভের বাসন! প্রবল 
ছিল, স্বাধীনতা বা জাতীষ মযাদানক্ষার সংকল্প আদৌ সেই অনুপাতে দু 
ছিল ন!। 

হাডিজ ও প্রথম ইলগ-শিখ যুদ্ধ ১৮৪৫-৪৬ 
বণনিতের উত্তরাধিকাীদের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া ইংবেজা 

শিখশক্তির পতন 'আসন্ন মনে কগিলেন। নিজেদের দুর্গগুলিকে তাহার! সুরক্ষিত 

কবিতে লাগিলেন। উংবেজদের প্রস্তুতি দেখিয়া! শিখনেভাদের মনে সন্দেহ 

হইল যে, শিখবাজ্য আক্রান্ত হইবে। কাজেই বিলঙ্দ না করিয়া শতদ্রর পূব 
তীবস্থ ইংরেজ-অধিকত অঞ্চল শিখবাহিনী আক্রমণ করিল ( ১৮৪৫ )। কষেকটি 

স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধে শিখদেব পরাজয় হইল । এই পরাজয়ের জন্য লাল সিংহ ও 

তেজ সিংহের বিশ্বাসঘতকতাই দায়ী, তাহার! ইংরেজের আশ্রয়ে তখন মন্্িত্ব- 

লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন। শিখবাহিনীর দৃঢ়তা, রণদক্ষতা ও বীরত্ব সবেও 

ইংরেজরা জয়ী হইয়াছিলেন ৷ এই যুদ্ধ হয় হাডিঞ্ের আমলে। 

ইংরেজরা লাহোর অধিকার করিবার পর ( ১৮৪৬) শিখদের মহিত সস্ি 

হয়। এই লাহোরের সন্ধি অনুসারে শতদ্র ও বিপাশার মধ্যবর্তী অঞ্চল 

ইংরেজদের দখলে আসে, শিখবাহিনীর সৈম্তসংখা। কমাইয়া দেওয়া হয় এবং 

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ শিখদের কাছে ১৫ লক্ষ ট্টালিং দাবী করা হয়। টাকা 
দিবার সামর্থ্য না থাকায় শিখর! কাশ্রীর ছাডিয়! দিলেন এবং ইংরেজর] তাহা 

জন্মুর ভোগরা-সর্দার গুলাব সিংহের কাছে বেচিয়া দিলেন। শিখসৈম্তদের 
কামানগুলি ইংরেজদের হস্তগত হুইল এবং লাহোরে একজন ইংরেজ 
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'রেসিডেণ্ট”"-এর অধীনে একদল ব্রিটিশ সৈন্ত রাখারও ব্যবস্থা হইল। প্রকৃতপক্ষে 

পাঞ্জাব ইংরেজদের পদানত হইল । 

ডালছোৌসী ও দ্বিতীয় ইজ-শিখ যুদ্ধ ১৮৪৮-৪৯ 
ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অধীনে পাঞ্জাবের শাসনকার্ধ চলিতে লাগিল, নাবালক 

দ্লীপ পিংহ তাহাবই রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। ডালহৌসির ম্মামলে চাখিদ্িকে 

শিখবিদ্রোহ দেখ! দিল। মুলতানে বিদ্রোহ হইল ( ১৮৪৮), ছুইজন ব্রিটিশ 

কর্মচারী নিহত হইলেন। বালক রাজাব জননী রাণী বিন্দনকে ব্রিটিশ-বিরোধী 

চক্রান্তের জন্য চুনরছুর্গে নির্বাঘন হইল। হাজারার শাসনকতা ছত্র সিংহ 

বিদ্রোহ করিলেন। তাহার পুত্র শের সিংহ ছিলেন শিখসৈন্র্দের অধিনাযক, 

তিনিও বিদ্রোহে খষোগদান কবিলেন। চারিদিকে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। 

ডালহোৌসি স্থির কবিশেন যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিবেন। চিলিমানওয়।লা 
ও গুজবাট নামক দুইটি স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল (জান্যারি ও ফেব্রুয়াৰি 

১৮৪৯)। যুদ্ধে শিখদের পবাজয় হইল। মুলতান বিপবস্ত হইল, ছত্র সিংহ "ও 

শের মিংহ আম্মসমর্পণ কবিলেন। নাবালক দলীপ শিংহকে ইংরেজরা 

সিংহাসনেব অধিকাব হইতে বঞ্চিত না করিলেও পারিতেন। কিন্ত ভাপহৌসি 

ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী । তিনি দলীপকে মাসহার] দিয়া সরাইয়া দিলেন 

এবং এক ঘে।ধণার ছাপ পাঞ্তাব আন্মসাৎ করিয়া লইলেন (৩ মাচ ১৮৪৯) | 

পাঞ্জাবে শিখশক্তিব চখম বিপধয় হইল। 

আফগানিস্তান 

ছুররানীবংশের পর ঘখন বরকজাই-বংশের দোস্ত মহম্মদ কানুলের সিংহাসনে 

অধিষ্ঠিত হন ( ১৮২৬-৬৩ ) তখন হইতে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি 
হইতে থাকে । দোস্ত মহম্মদ জনপ্রিম্ন শাসক ছিলেন । উনিশ শতকের ত্রিশের 

পর হইতে রাশিয়া যখন এপিয়ার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং 
পারশ্তকে দলে টানিয়। আফগানিস্তান অর্থাৎ ভারত-সীমান্ত পর্যস্ত গ্রভাব 

বিস্তারের চেষ্ট। করে, তখন হইতে রুশ আতঙ্ক ইংরেজদের যধ্যে প্রবল হইতে 
থাকে। ইংলণ্ডে পামারস্টোনের আমলে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে এই 

ক্শবিদ্বেষ প্রকট হইয়া ওঠে, ভারতের সান্রাজ্যবিস্তার নীতিতে ্ছাই 
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প্রতিফলিত হয়। আফগানদের সহিত ইংরেজদের বিরোধের মূলে ছিল এই 
রুশবিদ্বেষ ও আতঙ্ক। 

আফগান যুদ্ধ 

১৮৩৬ সনে অকল্যাণ্ড ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। পররাষ্ট্র- 

নীতির ক্ষেত্রে তিনি পামারন্টোনের যোগ্য মুখপাত্র ছিলেন, ভারতবর্ষে রাশিয়ার 

প্রতি বিদ্বেষভাব তাহারও প্রবল ছিল। তাহার উপর বাশিয়ার প্ররোচনায় 

পারন্ত যখন হিরাট আক্রমণ করিণ ( ১৮৩৭-৩৮ ) তখন অকল্যাণ্ড রাশিয়ার 

আতঙ্কে আফগানিস্তান সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিলেন। এই ময় তিনি 
আলেকজাগ্ডার বানম নামে একজন অভিজ্ঞ কুটনীতিবিশারদ্কে ব্যবসাবাণিজ্োর 

দৌত্যকর্মে কাবুলে পাঠান। এই দৌত্যের পিছনে ছিল রাজনীতিক উদ্দেশ্য । 
দোস্ত মহম্মদের সহিত তিনি বন্ধুত্বেপ্ প্রস্তাব করেন। বন্ধুত্ব করিতে দোস্ত 

প্রস্তত ছিলেন, কিন্ধু তাহার বিনিময়ে তিনি দাী করেন রণজিৎ সিংহ কর্তৃক 

অধিকৃত পেশোয়ার । অকল্যাণ্ড উভয্রমংকটে পডেন--শিখনাম্বক রণজিৎ 

সিংহ ও আফগান-নায়ক দোস্ত মহম্মদ, এই দুইজনের মধ্যে কাহাকে ছাডিয়! 

কাহার মহিত বন্ধুত্ব করিবেন তাহা স্থির কগিতে পারেন না। অবশেষে 

শিখদের বন্ধুত্ব বেশী কাম্য মনে কণিয়। তিনি পেশোয়ার প্রত্যর্পণেব ব্যাপারে 

রণজিৎ সিংহের উপর চাপ দিতে প্লাজী হইলেন না। ইহাতে স্বভাবতঃই দোস্ত 

মহম্মদ বিচলিত হইলেন। 

এই ঘটনার পর কাবুলের রুশ দূতের প্রতি আফগান আমীরের পক্ষপাতিত্ব 
পদে পদে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বার্নন কাবুল ছাডিয়। চলিয়া আপিলেন 
(এপ্রিল ১৮৩০ )। আফগান আমীরের রুশপ্রীতির আধিক্যে অকল্যাও্ডও 

বিচলিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন যে দোস্ত 

মহ্মদকে উচ্ছেদ করিয়া কাবুলের সিংহাসনে ছুররানীবংশের পলাতক আমীর 

শাহ সথজাকে অধিষ্ঠিত করিবেন। যুদ্ধের যুক্তি হুইল-_-ভারত সীমান্তে 
আফগানিস্তানের গুরুত্ব অত্যধিক এবং সেখানকার আমীর দোস্ত মহম্মদ 
ইংরেজদের তাবেদার নহেন। তীহাকে বিতাড়িত করিয়া শাহ স্থজার মতো 

একজন তাবেদার আমীরকে কাবুলের সিংহাসনে বমাইতে পারিলে ইংরেজরা 
নিশ্চিত হইতে পারেন । অতএব যুদ্ধ করিতে হুইবে। 
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যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কান্দাহারের পতন হইল। ( এপ্রিল ১৮৩৯ )। গজনী 
ও কানুল অধিরুত হইল ( আগস্ট ১৮৩৯ )। শাহ স্জাকে কাবুলের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত কর] হইল। আফগান-যুদ্ধে অকল্যাণ্ডের প্রধান পরামশদাতা৷ ছিলেন 
স্তার উইলিয়ম ম্যাক্নটেন, রাজনীতিক নুদ্ধি তিনি অকল্যাগ্তকে যোগান 

দিতেন। যুদ্ধের পর সব শান্ত হইয়া! গিয়াছে মনে করিয়া তিনি কাবুল, 

কান্দাহার ও জালালাবাদ হইতে ব্রিটিশ সৈন্ত অপসাবণের নিদেশ দেন। 

সামরিক অফিসারদের কাবুলে স্ত্রীপুত্র লইয়। ধাইবাবও অনুমতি দেওমা হয়। 

কটনের বদলে জেনাবেল এলফিনস্টোন সৈম্তবাহিনীর নায়ক হন। 

কিন্তু আফগানরা স্বাধানতাপ্রিয় ছুধ্ন জ।তি, ইংরেজদেব ওুদ্বত্য ও শাসন 

মানিবাব পাত্র তাহারা নহে। মাকৃনটেন উপবের শাস্তভাব দেখিয়া যাহ! 

বুঝিয়াছিলেন তাহা ভুল। ভিতবে বিদ্রোহের যে চাপ! আগুন জলিতেছিল 

তাহা তিনি দেখিতে ও বুঝিতে পাবেন নাই । সেই আগুন দপ. করিয়া জলির! 
উঠিল। বাস নিহত হইলেন, কোম্বাগাব লুট হইল । তাহা কযেক সপ্তাহের 

মধো দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবব খ! হতা] নবিলেন ব্রিটিশ ধুবন্ধর নার্্ীয় 

পরামশশ দাতা ম্যাকৃনটনকে । কাবুল ছাডিয়া, কামান বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া 

চলিয়। আনাই সাবাস্ত করেন এলছি স্টোন (জানয়াপ্ি ১৮৪১ )। ৬ জাভয়ারি 

১৮৪২ প্রায় ১৬,০০০ সৈন্য, স্্ীপুত্রসহ জাল।লাবাদ অভিমুখে ভুলিতে চডিয়া ও 
হাটিয়! যাত্রা করে । পথে দ্র্ধধ আফ্চগানর] তাহাদেব নিশ্চিষ্ক বিষ] দেয় । 

অকলাও স্বদেশে ফিধিয়! যান। এলেনবর! এদেশে গভর্ণর-জেনারেল হইয়া 

আসেন (ফেব্রুয়াখি ১৮৪২ )। আফগানিন্তান ছাঁভিতে হইনে ইহ] তিনি বুঝিতে 

পাবেন, কিন্ত প্রশ্ন দীডাইল আক্মমধাদ। বজায় নাখিস্বা কিভাবে কফিনিযা আসা 

ষাম্ন। সেনাপতি নট ( ০৮) কান্দাহার হইতে এবং সেনাপতি পোলক 

(9০110০0 ) জালালাবাদ হইতে সসৈম্তে যাত্রা কাবয়া কাবুলে আসিয়া মিলিত 

'হইলেন। শহর ও বাজার অগ্নিদগ্ধ করিয়৷ জিনিসপত্র লুট করা হুইল, ঘরবাড়ি 

কামান দাগিয়। নিশ্চিহ্ন কর হইস। এইভাবে বীরত্বের বাজীখেলা দেখাইয়। 

ব্রিটিশশক্কির মর্যাদা রক্ষা কর] হইল। তারপর কাবুল ছাভিয়! ইংরেজসৈন্ত 

খাইবার গিরিপথ ধরিয়1 ফিরিয়। আসিলেন (১২ অক্টোবর ১৮৪২) দোস্ত 

মহম্মদ কাবুলে ফিরিয়া গিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং আরও প্রায় 
একুশ বছর (১৮৬৩ সনে ৮* বছর বয়সে তাহার মৃতু] পর্বস্ত ) রাজত্ব করিলেন। 

২১ 



৩২২ ভারতজনের ইতিহাস 

সিদ্ধুদেশ জর 
আফগানিস্তানের পরাজয়ের গ্লানি ইংরেজর] পান্তা ও সিন্ধুদেশ জয় করিয়। 

ঢাক! দিবার চেষ্টা করিলেন । পাঞ্জাব আত্মসাৎ করার কাহিনী আগেই বল 

হুইয়াছে। এলেনবর। আফগানিস্তানের প্রতিশোধ নিলেন সিন্ধুব 'আমীবদের 
উপর দিয়া। ইহা! কতকট1 বাহিরের কর্মক্ষেত্রে অপমানিত হইয়৷! আসিয়। 

ঘরে নিরীহ স্ত্রীপুত্রের উপর দাপট দেখাইয়! শ্বমধাদা জাহির করার মতো । 
সিন্ধুরদেশে তালপুর আমীরদের শাসনাধীনে ছিল এবং ইংরেজদের সহিত 

তাহাদের কোন শক্রতাও ছিল না। চার্লস নেপিয়ারকে শিন্ধুদেশে পাঠানে। 

হইল আমীরদের সহিত নৃতন চুক্তি করিবার জন্য । জেমস আউটরাম তখন 
হায়দারাবাদে (সিন্ধুর রাজধানী ) ভ্রিটিশ পেসিডেপ্ট” ছিলেন, তিনি এই 

অন্তাযের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন। কোন ফণ হইল না। বালুচিা 
বিদ্রোহ করিল, নেপিয়ার মিয়ানি ও দাবোর যুদ্ধে তাহাদেপ পরাজিত 

করিলেন । শিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাতম্রাজাতৃক্ত করিয়া বোস্বাই প্রেসিডেন্সিব মধ্যে 

আন হইল ( ১৮৪৩ )। 

পশ্চিমভাবতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পযস্ত ইংরেজদের সাস্্রাজ্যবিস্তাবের 
পব এইভাবে একরকম শেষ করা হইল। আফগানিস্তানে বিপষয় ( ১৮৪২ ), 
সিন্ধ জয় (১৮৪৩ ) এবং পাঞ্জাব জয় ( ১৮৪৯ ) এই পর্বেব পুকত্বপূর্ণ ঘটন]। 

৮ 0.778:571075 
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একত্রিংশ অধ্যায় 

ডালহৌসির আমল 
ভারতের ব্রিটিশ-শামনে ইতিহামে ভালহৌসির আমলকে স্বর্ণযুগ বলিলে 

অতুক্তি হয় না। ডালহৌসী তাহার দৃধদশী সাম্রাজ্যনীতি বাস্তবক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিয়। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে “অখণ্ড ভারতে, পরিণত করেন। 

আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থা প্রবতন করিয়া 
তিনি নবযুগের ভারতেব বাস্তব ভিত্তি বচনা করেন। 

স্বত্বলোপ নীতি ও ডালহৌসী 
স্বত্বলোপ নীতিকে ইংবেজীভে “0০0০6010601 1.01756” বলা হয়। 

রাষট্ায় ক্ষেত্রে এই নীতির অথ হইল ভাবতে ব্রিটিশের অধীন এবং ব্রিটিশের 

নিজের গঠিত কোন খাজ্যেব রাঙ্গা যদি নিঃসন্তান অবস্থা মার| যান 
তাহ] হইলে তাহার মৃত্যুর পর ন্যায্য উত্তরাধিকার্ীর অভাবে সেই রাজ্য 

প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসিবে। কোন দত্রকপুত্র অথবা অন্ত কোন 

উত্তরাধি-কারীর দাবী বিধিলম্মত বলিয়! স্বীরত হওয়া না-হওস: সম্পূর্ণ 
ব্রিটিশ সরকাবের ইচ্ছাধীন থাকিবে । ডালহৌমি গভণর-জেনারেল হইয়া 
আমিবার অনেক আগেই ১৮৩৪ সনে কোম্পানির ডিরেক্টরবা পরিষ্কার শরই 
মর্মে এক বিধান জানী করিয়াছিলেন এবং বলিযাছিলেন যে ব্রিটিশ সবকারের 

অন্থমতি ছাড়! কোন অপুত্রক দেশীয় বাজ! দত্তক লইতে পারিবে না। 

অন্থমতিও নিতাস্ত ব্যতিক্রম হিসাবে কদাচিৎ দেওয়া হইবে। ১৮৪১ সনেও 

অন্রূপ সিদ্ধান্ত পুনরায় ঘোষণা কর! হয়। স্থৃতরাঁং ১৮৪৮ সনে ডালহৌসি 
শাসনভার গ্রহণের আগেই স্বত্বলোপ নীতি সরকারী নীতি হিসাবে গৃহীত 

হইয়াছিল। ডালহোৌসি সেই নীতিকে বান্তবক্ষেত্রে রূপ দিয়াছেন মাত্র। 

0782 0.-10651003876---5072701565676 106880158,  801063:5610205, 

100965806 ০01 1808. 



৩২৪ ভারতজনের ইতিহাস 

হিন্দুশান্ত্ের বিধান ও হিন্দু আইন অনুযায়ী শিঃসস্তান বাক্তির দত্তক 
গ্রহণের অধিকার আছে এবং তাহার মৃতার পর এই দত্তক ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হুইতে পারে। পুত্রের মতো! ধমীয় ও সামাজিক 

কর্তব্য পালনের অধিকারও দত্তকের থাকে । ডালহৌমি এই হিন্দু আইনেব 
ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে অপুত্রক রাজাব প্রতি দত্তকেব পুত্রবং যাবতীয় 

কর্তব্য পালনের অধিকার স্বীরুত হইবে এবং অপুত্রক রাজার ব্যক্তিগত 

ধন্সম্পত্তির ওয়ারিশও তিনি হইতে পারিবেন । তাহাতে ব্রিটিশ সরকারের 

কোন আপত্তি নাই এবং কোন সামাজিক 'প্রথায় হস্তক্ষেপ করাপ অভিগ্রাঘও 

তাহাদের নাই। কিন্ত কোন রাজা কখনও কোন রাঞজ্জার ব্যক্তিগত সম্পত্তি 

বা! জমিদারী বলিয়। গণা হইতে পাবে শা, যেমন ইংলত্ডের বা অন্য যে-কোন 

ছোট দেশেব রাজা সমগ্র দেশ বা রাজাটিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়। 

দাবী করিতে পারেন ণা। কাজেই ভারতের ছোঁটবড যে-কোন দেশীয় 
রাজের রাজা তাহার সিংহামনের উত্তবাধিকারী হিসাবে দত্তক লইতে 

পারিবেন না, এমনিতে মুত্র পর তাহার পুজ্রেব মতো। কাজকর্ম কবিবার 

জন্য এবং তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওয়াবিশের জন্ত দত্তক লইতে পারিবেন। 

অপুত্রক রাজার রাজের শাননভার সরাসবি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ কৰিবেন। 

ডালহোৌসিব এই স্বত্বলোপ নীতি প্রথম প্রয়োগ করা হয় সাতার! রাজ্যেব 

উপর। ১৮১৮ সনে মারাঠ! সাম্রাজা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইযা যাইবাব পর ১৮১৯ 
সনে ব্রিটিশের কৃপায় এই সাতার] রাজা গঠিত হয়। সাতারাগ রাজা অপুত্রক 
ছিলেন বলিয়া দত্তক গ্রহণের অনুমতি চান, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাহাকে 

অচ্থমতি দেন না। অবশেষে ১৮৪৮ সনে মৃত্যু কিছুদিন আগে তিনি বিনা 

অনুমতিতে দন্তক গ্রহণ করেন। ভারতবধে আমিয়াই ডালহৌসি সাতাবার 

এই সমস্যার সন্দুখীন হন এবং ম্বত্বলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া তাহা ব্রিটিশ 
শাসনাধীনে আনেন । উত্বরভারতে ঝামির একটি ছোট মারাঠা-অধিকৃত 

রাজ্য ছিল, ১৮১৭ মনে পেশোয়া ইহা! ইংরেজদের হস্তান্তরিত করেন । ১৮৩২ 

সন,হইতে একজন রাজার অধীনে ইহা শাসিত হইত। ১৮৫৩ সনে ঝাদির 

রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তাহার দত্তকপুত্রকে রাজাটি না দিয়া 

এই সময় ডালহৌসি আত্মনাৎ করিয়া ফেলেন। নাগপুরের ভোসলে রাজকেও 
অনুরূপ কারণে ১৮৫৪ সনে ব্রিটিশ রাজাতৃক্ত করা৷ হয়। মধ্যপ্রদেশের 
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৩২৬ ভারতজনের ইতিহাস 

প্রায় পাচভাগের চারভাগ জুডিয়া এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহা ছাডা উডিম্তার' 

সম্বলপুর রাজা, বুন্দেলখণ্ডের জৈতপুর, পাঞ্জাবের বাঘাত নামে ছোট একটি 

পার্বত্য রাজ্য, উদয়পুর, খান্দেশের বুদ্বাওয়াল প্রভৃতি রাজ্য এই একই কারণে 

অধিকার কর! হয়। 

১৮৫০ সনে সিকিমের রাজা! কয়েকজন ইংরেজের উপর অত্যাচার 

করিয়াছেন এই অজুহাতে সিকিমরাজোর একাংশ ব্রিটিশ সরকার গ্রাস করেন । 

হায়দারাবাদের নিজাম কোম্পানিকে তাহাব দেয় অর্থ দিতে পারেন নাই 

বলিয়! বেরার প্রদেশ ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হন (১৮৫৩)। 

১৮৫৬ সনে অযোধ্য। গাজাযও গ্রাস করা হয়, অযোধ্যার নবাবরা বংশপরম্পরায় 

কুশাসন ও ছুনীতির প্রশ্রয দিতেছিলেন বলিয়া তাহাদের ক্ষমতাচাত করা 

হয়। কুশাসনের দোষে নবাবর1] যে দোষী ছিলেন না তাহা নহে, কিন্ত 

তাহার জন্ত ব্রিটিশ শাসননীতি দাধী বেশী, না অযোধ্যার নবাবরা, তাহা 

বিচার্ধ বিষয়। অযোধ্যা অধিকাৰ করিয়। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে 

বাধিক ১২ লক্ষ টাক] বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া পাখা হয়। 

তখন অযোধ্যার রেসিডেণ্ট ছিলেন কনেল শ্র্রিমান (001076] 916210812) । 

অযোধাব নবাঁবকে ক্ষমতাচাত করিয়া ধাজাদখল করিবার সময ল্লিমান 

ডালহৌসিকে সানধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন--“ইহার জন্বা অযোধ্যার 

মতে! দশটি রাজ্যের মূল্য ব্রিটিশ সরকারকে খেসারত ধিতে হইবে এবং ইহার 

ফলে ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ হইবে ।” দুবশী শ্লিমানের সতর্কবাণী অল্পদিনের 

মধোই বাজ্জব সতো পরিণত হইল । 

ডালছোৌজির কীতিবিচার 

স্তার এডুইন আনন্ড ডালছৌপির কীতিকলাপ আলোচনা করিয়া শেষে; 
বলিয়াছেন--“ড/০ 21০10081106 ৪. 760016 17 [7012, আ11616. 1)1006100 

0616 178৬6 76612 ৪ 13601101620 01925, ১০170 1১৪০16”--আমরা 

ভারতীয়দেব একজাতিতে পরিণত করিতেছি । আগে ভারতে বহু জনগোষ্ঠী 

ছিল বটে, কিন্ত এক ও অবিভক্ত তারতঙ্জাতি বপিষ' কোন কিছুব অস্তিত্ব ছিল 

না।" ইতিহানের দিক হইতে বিচার কবিলে একথা সতা বপিষ। শ্বীকার করিতে 

হয়। হিমালয হুইতে কুমারিক] অন্থরীপ পর্যন্থ বিশাল ভারতবর্ধকে ডালহৌলি 

০] 





৩২৮ ভারতঙ্গনের ইতিহাস 

এক অখণ্ড ব্রিটিশ রাজ্যরূপে, একই প্রশামনিক ব্যবস্থায় আবদ্ধ করিয়াছেন। 

ইহাই ডালহোৌসির শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এই একপাজ্োর বাস্তব ভিত্তিও ডালহোৌসি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ভাবতের আধুনিক রেলপথ, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ, 

জনকল্যাণকর্ম (0৮112 4০৫1:5), আধুনিক শিক্ষা্দীক্ষা, স্থুলকলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয় ইতাদি ডালহৌসির শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১৮৪৮-৫৬)। 

বিশ্ববিদ্যালয় তাহার বিদায়ের পর স্থাপিত হইলেও (১৮৫৭), চালস উডের 
বিখাত শিক্ষা-সংক্রান্ত “ডেসপ্যাচ” (জুলাই ১৮৫৪ ), যাহার ভিস্ভির উপর 

আধুনিক শিক্ষা-বানস্থা গড়িয়া উঠিযাছে, ডালহোৌসিই তাহা বাস্তবে বপ 
দিয়াছেন। এইজন্য উইলিয়ম হাণ্টার বলিযাছেন “002 110018 05806 

95 1,010 10811900515, 15 0196 [15918 01 £909৩.৮ সর্দার পানিকৃকরও 

ইহ] সমর্থন কিয়] বলিযাছেন ১ ঠ[ত। 5০6 1১0110158115 2100 2010010715005- 

61৮6]15) 10911010516 25 0762 6281250 0 1170193 [71050175115 “-[15018 

0525 2 1১685 020 01 £72010002 00 0075 81221: 9501510)21).* 

কিন্ত ভাবতের মতে বছুরাজা-পিভক্ত বিশাল দেশকে ডালহৌনি ব্রিটিশ 

শক্তির জোবে একাবদ্ধ করার ঘষে নীতি অন্তসরণ কর্িশাছিলেশ তাহার 

প্রতিক্রিয়। তাহার বিদায় গ্রহণেব প্রাধ এক বছবেব মধ্যেই “বিদ্রোহ আকারে 

দেখা দিয়াছিল। এই 1বডরোহকে সাধাবণত “সিপাভীবিতেোহ” বলা! হয়, 

কিন্ত ইহ শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ লহে; ক্ষমতাচ্যুত রাজা ও নবাবদের এবং 

কিছুট। ক্ষুব্ধ জনসাধারণেপও বিদ্রোহ । 

(908571085 

1. 052৮5. 218 55020080506 10911500516 23 2. 10161 2100 213 

70081515020, 

2. ৬108৮ 15 100০0076016 1,805 72 [0 181 10 85 

9620101৮617) 056 00125011026100। 0£ 73120511012 10 10018 ? 



দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 

জাতীয় বিদ্রোহ 
অযোধ্যার নবাবকে ষখন ক্ষমতাচ্যুত কর! হয় তখন অযোৌধ্যার পেসিডেণ্ট 

লিমান সিপাহী খিপ্রোহ অবশ্যন্ভাবী বলিয়া ডালহৌপিকে সাবধান করিয়া 
দিয়াছিলেন। ডালহৌসির পরে ইৎলপ্তেব প্রধানমন্ত্রী জজ কা!নিংএর পুর 

ভাইকাউণ্ট ক্যানিং ভাবতেব গভর্ণর-জেনানেল হইয়া আসেন। ভারত অভিমুখে 

যাত্র। করিবার 'মাগে কোম্পানির ডিবেক্টরদেগ তিনি বলিয়ছেন : “ভারতের 

রাজনীতিক 'মাকশে একটা থমথমে ভাব দেখা যাইতেছে । হয়ত একখ গ মেথ 

হঠাৎ এই আকাশে দেখ! দিবে এবং সেই খগ্ুমেঘটি সুহৎ মাকার ধানণ কবিম। 

সমগ্র ভারতের নুকে ঝডের বেগে ধ্বংসলীলা আরস্ভ করিবে ।” ক্যানিং যাহ] 

আশঙ্কা করিয[ছিলেন ভাঙা িনি ভাবতে পৌছাইবাব কিছুদনের মধ্যেই সত 
কউয] উঠিয়াছিল। 

বিদ্রোহের সূচনা! ও প্রসার 

২৩ জান্ুযারি ১৮৫৭ কলিকাতার কাছে দমদমের হিন্দ সিপাহীর। নুন 

চবি-মাখানে। বন্দুকেধ কাতুরজ বাবহাব কবিভে আপন্তি করে, ২৯ মাচ 

বারাকপুবেব এক জন ইংরেজ ম।মগ্সিক ক্চাবা হিন্ধু সিপাহণব হাতে নিহত হণ। 

এই ক্ষুত্র ঘটন] হইতে বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঘটনাটি বহাদিনের বনু 

অভিযোগের বারুদস্পে অগ্নিসংযোগের মতো । দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহ সার! 
উত্তরভারতে ছড়াইয়! পভে, বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে দিলী লক্ষ 

কানপুর রহিলাখণ্ড মধাতারত ও বুন্দেলখণ্ড। ১০ মে ১৮৫৭ মীরাটের সিপাহীরা 
(তিনটি ভারতীয় রেন্গিমেন্ট) প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের এই 

আঞ্চলিক রূপ দেখিয়া বোঝা যায় ষে ডালহৌসির হ্বত্বলোপ নীতি সাতারা 
নাগপুর ঝাসি অযোধ্যা প্রতি রাজা গ্রাস করাব ফলে এই সব অঞ্চলের 
সপ সপ প্র শপ শা শ্ শপ পপ আস শপ চে শি শে শপ শি 

0ল 875 ১17 2 05 1100780 29৬০1৮---16৪ 01387806982 9001 901085013570958, 



৩৩০ ভারতজনের ইতিহাস 

সর্বস্তরের লোকের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী অসন্তোষ ও অভিযোগ ধৃমায়িত 
হইতেছিল। অযোধ্যা উত্তরভারতের মুদলমানদের কাছে গৌরবের কারণ ছিল 
এইন্জন্য যে, ইহা! তাহাদের রাষ্ট্রীয় গ্রতৃত্থের শেষ প্রতীকরূপে ছিল। অযোধ্যার 
নবাব বিতাডিত হইবার পর দিল্পী হইতে মুশিদাবাদ পধস্ত মুসলমানদের নুঝিতে 
"বাকি রহিল না যে এদেশে মুনলমানরাজত্বেখ যুগ বাস্তবিকই শেষ হইয়াছে। 
উত্তরভারতে মারাঠার! ছিল হিন্দুবাঁজ্যেক্র শেষ প্রতিনিধি । সিন্দিয়! হোলকার 
ভোসলে প্রভৃতি বড বড রাজবংশ গুলি যখন বিচ্ছিন্ন ও বিপযস্ত হইয়া গেল, 
সাতার! নাগপুর ঝাসি পশস্ত যখন ব্রিটিশের অধিকাব ক হইল, তখন মাবাঠা 
ও উত্তপভাবতেব হিন্দুদের মধ্যেও ব্রিটিশেব বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে 

লাগিল। এই অসন্তোষ .ও বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল মীরাটে , দমদম ও 

বারাকপুরে সিপাহীর] ইহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল মাত্র। 

মীবাটের বিক্ষোভ চাখিদিকে ছডাইয়া পড়িল। ৪৮ ঘণ্টার মধো 
বিভ্রোহীব! দিল্লা অধিকার করিল, হতভাগ্য মোগল সম্রাট বাহাদ্ুবন শাহকে 
দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া “ভারতসম্রাট* বলিষা ঘোষণা কবা হইল। ইহ+ 

বিদ্রোহীদের এক বিম্ময়কব কীঙ্ি এবং ব্রিটিশঘুগে ভাখতের জাতীয় স্বাধীনতা 

পুন:প্রতি্ার শেষ প্রচেষ্টা । 

১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বব মাসে দিল্লী পুনবপিরুত হম, যুদ্ধে জন নিকলসন 

মারা যান। বাহাছুপ শাহকে গ্রেকতাব কনিষা নিবাসন দেঁওঘা হয এবং 

রেঙ্গুনে তাহার মৃতু হয় ( ১৮৬২ )। লক্ম্লোএর পিপাহীরা বেপিডেন্সি অবরোধ 

করিলে হেনরি লপ্েন্স যুদ্ধে নিহত হন, ব্রিটিশবা লক্মৌ পরিত্যাগ করে। 

১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে কলিন ক্যাম্পবেল খহবটি পুনবধিকার কবেন। ইহার 

পর অযোধার বিদ্রোহ ও আয়ত্তে আমে এবং ১৮৫৮ সনের শেষে অধিকাংশ 

বিদ্রোহী নেপাল-সীমাস্ত অতিভ্রম করিযা আত্মরক্ষা! করে। 

কানপুরের বিদ্রোহেব নেত1! ছিলেন পেশোয়া ছ্বিতীয়-বাজীবাও-এব 

পোয্বপুত্র বিখাত নান! সান্ছেব। এই বিজ্রোহে বহু ব্রিটিশ সামবিক ও 
বেয়ামরিক বাকি এমন কি নারী ও শিশ্ন] পযস্থ নিহত হয। নানা সাহেব 

শিজেকে পেশোয়। বলিযা| ঘোষণ| কবেন, কিন্তু ১৮৫৭ সনের ডিসেম্বব মাসে 

কলিন ক্যাম্পবেল কানপুব পুনকদ্ধাব কবেন। বেরিলিতে ও বিড্রোহ হুল) ১৮৫৮" 

সনে মে মাসে ইংরেজর] বেবিলি দখল কবেন। 
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৩৩২ ভারতজনের ইতিহাস 

মধ্যভারত ও নবুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঝাসিতে 
বিদ্রোহীদের নেত্রী ছিলেন র্লানী লক্ষমীবাঈ। তিনি ছিলেন রাজরানী । 

অপুত্রক ছিলেন বলিয়। তাহার স্বামীর রাজা ডালহোৌসি কাডিয। লইয়া ছিলেন, 
রানী তাহা ভুলিতে পারেন নাই। নিদ্রোছে তাহার সহকারী ছিলেন 

গ|ণা সাহেবেব সেনাপতি জ্াতিয়া টোপি। ইংরেজপক্ষে এই অঞ্চলে 

শিোহ দমনের ভাব ছিল স্যার হিউ লোজ-এর উপর । ১৮৫৮ সনের 

'এপ্রিল-মে মাসে তিনি ঝণামি অধিকাব করিলে রানী ও তাতিয়া গোয়ালিষর 

দ্বখল কপিয়া ব্রিটিশের অন্তগত সিন্দিয়াকে আগ্রায় আশ্রয় লইতে বাধা করেন। 

১৮৭৮ সনের জুন মাসে ইংরেজরা গোযালিযর অধিকার করেন। পুরুষেব 

বেশে লক্ষ্মীবাঈ অযিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিস্জন 

দেন। াতিয়া টোপি ধরা পডেন, বিচারে হাহাব প্রাণদণ্ড হয়। নানা 

সাহেব পণাষন কবেন নেপালে, শোন। মাম সেখানেই অন্ঞাতবাসে তাহাব 

মু্তা হয। 

শিহাবে কুনওয়ার সিংহ নামে একজণ পাজপুত জমিদাবেব নেতৃত্বে আব।য 
বিদ্রোহ দেখা দেয। মধ্যভাঁধত ৪ উত্ররপ্রদেশের স্থানে স্তানে কুনগযার 

বিদ্রোহী্দল গণঠনেব চেষ্টা করেন। বাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রতেও কিছু কিছু 

বিদ্রোহ দেখ! দিযাছিল। মাডাজে কোন গোলযোগ হয় নাই । পাঞ্জাবও 

একরকম শান্ত ছিল। দেশীয় খাজাদেপন মধো অনেকে ত্রিটিশেব সহিত বিদ্রোভ 

দমণে হা মিলাইয়াছিলেন। এযুগেব ভাষায তাহাদেখ কুইজলিং' বা পঞ্চম- 

বাহিনী” বল। যায। ইহাদের মধো প্রধান ছিলেন হায়দাবাধাদেব নিজাম। 

বিদ্রোহের এই বহুকপের মধ্যেও দেখা যায যে বিড্রোহীদের একটি লক্ষ্য 

স্থির ছিল। উপবেব বড বড বাঁজা নবাব হইতে নীচেব সাধারণ সিপাহী 

ও মানুষ পধস্ত সকলেই বিতছোহ কবিয়। বিদেশী ত্রিটিশের শাসনমুক্ত হইতে 

চাহিয়াছিলেন। পানিকৃকর বলিয়াছেন £ [ও 00৪0 52056 0176 00010): 

585 110 41100101557 26 8]1], ০০ ৪ 8620 07810100881] 00125108710 আও 

৪ 19610108016 06 ৪ 01595525580 1901916 10 1685567 006] 

08000911801.” বিদেশীর শাসনমুক্ত হওয়ার এই আকাঙ্ষাব জন্তই 

ইহাকে “মিউটিনি' ব1 “নিপাহীবিড্রোহ' বল! সংগত নহে, জাতীয় অত্যর্খানই 
বলা উচিত। 
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৩৩৪ ভারতজনের ইতিহাস 

বিজ্রোছের কলাফল 

পনিকৃকরেব ভাষায় এই বিজ্রোহকে ৭056 0680 [01105 1) 0000610 

[7)0191) 11560175” বলা যায়। ব্রিটিশ শাসনের দুইটি যুগ এই বিদ্রোহে 
পর হইতে ভাগ হইয়। গিয়াছে । একটি যুগকে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 

আমল, আর-একটি ব্রিটিশ রাজশক্কির (0:0০ ) অধীন আমল বলা যায়। 

বিদ্রোহের ফলে কোম্পানি আমলেব অবস/ন এবং ব্রিটিশ গ্লাজশক্তির অধীনে 

ভারঙশাদনের শ্চনা হইয়াছে । এইজন্য এই বিদ্রোহকে আধুনিক ভারতের 

ইতিহাসে “06 31680 101106* বলা হইয়াছে । 

বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ সনেই পামারস্টোন কোম্পানির চেয়ারম্যান বস 

ম্াঙ্গলমকে (1053 10808165 ) জানান যে কোম্পানিৰ শানে ভারত- 

সাত্রঃজোর ভবিষ্তৎ ছাডিমা দিতে ইংলগ্ডের জনসাধারণ আর ইচ্ছুক নহে। 

এই মর্মে পালামেণ্টে এক বিল উথাপন করিয়া ভারতসাম্রাজাকে প্রত্যক্ষ 

ব্রিটিশপাজের শাসনে আনার প্রস্তান করা হইবে, ইহাও তাঁহাকে জানানো 

হয়। কোম্পানির ডিরেক্টরবা এই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেদের কৃতিত্বের 

কথা সগবে ঘোষণা করিয়া পার্ামেণ্টে আবেদন করেন, কিন্ত তাহাদের 

আবেন অগ্রাহ হয়। ২ আগস্ট ১৮৫৮ ভারতে স্থশাসনের (8০6 00: 

056 ০০০ 90610106150 0 1[10018) 1858) আক পাস করা হয় এবং 

স্থির হয় যে কোম্পানিপ ডিরেক্টুর-সভা ও বোর্ড অফ কণ্ট্োল-এর পরিবঙ্ডে 

একজন “সেঞ্ছেটারী অফ স্টেট” ১৫ জন স্াস্য লইয়া গঠিত একটি কাউদ্গিলের 

সহায়তায় ভাগতশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল 

হুইবেন 'ভাইসরয়' বা রা্জ-প্রতিনিধি। মহারানী ভিক্টোরিয়া ১ নভেম্বর ১৮৫৮ 

তাহার এতিহাসিক ঘোষণায় (03660:5 7:00187080107, বলা হয়) এই 

নৃতন ব্যবস্থা! জাপন করেন। 

0708৭710 

1 10150095 056 0811563 2180 0118180061 ০ 006 [২6৮০1 ০ 

1857 21৫ 105 ০07086013018065. 



ত্রিত্রিংশ অধ্যায় 

পূর্বদিকে সাত্রাজ্য বিস্তার 
ইংরেজদের বাণিজান্বার্থ ই ছিল প্রধান। এই বাণিজোব জন্যই তাহারা 

এদেশে আপিয়াছিলেন। তারপর ইত্হাসেব ঘটনাচক্রে তাহাদের বণিকের 

মানদণ্ড ভারতে রাজদ গুরপে দেখা দিষাছে। সাত্রাজ্যবিস্তারের চুডাস্ত পৰে 

পশ্চিমের সীমাস্তসমস্যার একবকম সমাধান কবিয়। তাহাব! পৃবদিকে ফিরিয়া 

চাহিলেন। বাণিজোব দিক হইতে পৃধদিকের গুকত্ব আবও বেশী, কারণ 
ভারতসমুদ্রের পথে উপদ্রন কবিতে পারে এবকম দেশেব সংখা। বা হইতে 

মালয় শ্বাম পধস্ত কম নহে, এবং কম হইলেও তাহাণা যথেষ্ট উদ্বেগ কষ্ট 

করিতে পারে । কেবল মালয় শ্বাম বা ইস্ট ইগ্ডিজেব বাণিজা নহ্ে, চীনের 

সহিভ বাণিজোব পথ স্থগম ও স্থুরক্ষিত বাখিতে হইলে ভারতসমুদ্রকে, অথাৎ 

সমুদ্রের উপকুলবতী দ্েশগুলিকে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ আযন্বে আনিতে হম, 
কাহাকেও বেশ মাথা তুলিতে দেওয়া যায না। ভাব৩সনুদ্রে আধিপত্য 

বিস্তাব লইয়! দক্ষিণভাবতেব চোলরান্গাদেব সহিত শৈলেন্্বংশের রাজাদেব 

বিবোধ 'ও সংঘধ দীর্ঘকাণ ধরিয়া চলিয়াছিল, সেকথা আমবা জানি । এই 

আধিপতা প্রতিষ্ঠার জন্য ইণবেজরা ভাবতের পূব ৪ পশ্চিম উপকূণে প্রথমে 

মজনুত ঘাটি স্বাপন করেন। এখন সমস্যা হইল সমৃদ্রপণের মধ্যবভা দক্ষিণ 
এসিযার অন্য দেশ গুলি। 

বর্মার সহিত যুদ্ধ 
দূক্ষিণএসিয়াব দেশগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর খেষদিক হইতে *বর্মা 

ক্রমেই মাথ। চাড়। দিয়। উঠিতেছিল। বাংলাদেশে ঘখন পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে 

ভারতের রাষ্থ্রীয় ভাগ্য নির্ধারিত হইতেছিল তখন বঙ্গীয় আলমপ্রা নামে একজন 

ব্মী সর্দার একটি নূতন রাজবংশ স্থাপন করিয়। শ্যামদেশের থাইদের যুদ্ধে 

পরাজিত করেন এবং পেগ্ড ও তেনাসেরিম দখল কবেন। তীছার বংশধর 

বোদাপায়। আরাকান অঞ্চল অধিকার করিয়া (১৭৮৫ ) মণিপুর (১৮১৩) ও 

আসাম পর্বস্ত ( ১৮১৬ ) অগ্রসর ছন। আরাকান দখল করিবার পর বর্মীরা 
লর্ড হেঠরংসের কাছে ( তখন গভর্নর-জেনারেল ছিলেন) চট্টগ্রাম, ঢাকা, এমন 

0লঞ সা 0077--050908700 608:08 6206 0188, 910657006। 130770655 

সাও, 88850. 



৩৩৬ ভারতজনের ইতিহাস 

কি মুশিদাবাদ পর্ধস্ত দাবী করিয়া বসেন (১৮১৮)। আমহার্ট যখন 

গভন্র-জেনারেল হইয়! আসেন (৭৮২৩ ) তখন বর্মীর] সাশ্রাজাক্ষুধায় অস্থির 

হইয়া চট্টগ্রামের কাছে একটি দ্বীপ আক্রমণ করে এবং আসাম-সীমাস্ত পধস্ত 

হাম্লা করার হুমকি দিতে থাকে (সেপ্টেম্বৰ ১৮২৩ )। ব্রিটিশ অন্গরোধ- 
উপপোধ স্াস্তে প্রত্যাখ্যান কবিয়া তাহার] নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 

অগ্রসর হইতে থাকে। 

প্রথম বর্দাযুদ্ধ (১৮২৪-২৬) 
বমীদের মনোভাব বাখা। কবিয়া কোন লেখক বলিয়াছেন--“ঢু 070 05 

1076 00 0006 10226910069 61০ 1706 101 2 আঃ চ100 006 

চ1781151)*- বমাপ রাজ। হইতে ভিখাবি পধস্ত মকলেই তখন ইংরেজের সহিত 

যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তপূ হইয়াছিল। আপসে মীমাংসার কোন উপায় নাই 

দেখিয়া! আমহান্ট” শেষ পযন্ত যুদ্ধ ঘোষণ! কবিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ )। 

চারটি অঞ্চল কেন্দ্র কিয়া যুদ্ধ চলিল-_আসাম, আরাকান, ইর(বতী নদীর নিম্ন- 

উপত্যকা! ও তেনাসেরিম। ছুই বছর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। প্রথমদিকে 

আঞ্চলিক পথঘাটের অস্থবিধার জন্য ব্রিটিশ সৈম্ত হৃবিধা কবিতে পারে নাই, 

পরে অভিজ্ঞতা ল/ত করিয়া তাহারা যুদ্ধে জয়ী হইতে থাকে । তেনাসেরিয 

সমুদ্রপথে অভিষানের ফলে অধিরুত হয ( ১৮২৪ ) এবং বর্মার রাজধানী পর্যস্ত 

ইংরেজ সৈন্ত অগ্রসর হইয়া যায়। এই সময় বন্জার সহিত সন্ধি হয় (১৮২৬) এবং 

বীর! আরাকান ও তেনাসেপ্িম ইংরেজদের ছাডিয! দেয়, আসাম ও কাছাড 

হইতে সপিয়া আসে এবং মণিপুরের স্বাধীনতা শ্বীকার করিয়! নেয়। এই 

সময় আসাম ব্রিটিশ অধিকার হুক্ত হয়। ইহা! ছাডা ১ লক্ষ পাউও ক্ষতিপূরণ 
দিতে, বাণিজাচুক্তি করিতে ও একজন ব্রিটিশ 'রেসিডেণ্ট' বা পরামর্শনীত1 
রাখিতে বর্মীর! স্বীকৃত হয়। 

দ্বিতীয় বর্াযুদ্ধ (১৮৫২) 

ইহার পর ডালহোমীর আমলে দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ হয় প্রধানত বাণিজ্যিক 
কারণে। বর্মার ব্রিটিশ বণিকরা! স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানাবিধ 
অভিযোগ করিতে থাকেন (১৮৫০-৫১)। এই সময় কোন কারণে বর্ম! 

হইতে ব্রিটিশ রেগিডেণ্ট চলিয়া আমিয়াছিলেন। সেইজন্ত বাণিজ্য সম্বন্ধে 



পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার ৩৩৭ 

সমস্ত আলোচন! বর্ষার কর্তৃপক্ষের সহিত জাহাজের ক্যাপটেনদের করিতে 

হইত। একাজে তাহারা আদৌ পটু ছিলেন না, কাজেই উভয়পক্ষে ভূল 
বোঝার স্থযোগ ঘটিল। এই ভুল বোঝার জন্যই দ্বিতীয় বর্মাযুদ্ধ হয়। 
ডালহোসি যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু যুদ্ধ কয়েকমাস মাত্র স্থায়ী হয় (মার্চ 
হইতে ডিসেম্বর ১৮৫২)। বর্ম।র নিক্নভাগ ব্রিটিশের করতলগত হয় এবং 

পেগ সাম্রাজ্যতুক্ত হয়। ভিন্সেপ্ট শ্মিথ বলিয়াছেন- "1715 আয 170811060 

006 1681 [06610007176 06 006 91091 061000 1 8 ৩5*- এই দ্বিতীয় 

বর্যাযুদ্ধ হইতেই বর্যার ব্রিটিশ শাসন পবেব স্থচনা হয, কারণ আগে যে সমস্ত 

অঞ্চল অধিক।র কর! হইযাছিল তাহ। ঠিক বর্মাব ভিতরে অবস্থিত ছিল না, 

ধাবেপাশে ছিল। ইহার প্রায় ৩২ বছর পবে (১৮৮৫ সনে) ডাফরিনের 

শাসনকালে বর্মার সহিত আর একটি যুদ্ধ হয় এবং সেই যুছে। বাব উত্তরভাগও 

ব্রিটিশ সাআরাজ্যতৃক্ হয় ( ১৮৮৬ )। 

সিঙ্গাপুর পত্তন 
বর্ধার সমন্তা ছাডাও পূর্বদিকে বাণিজোর স্বার্থে আরও অনেক সমস্থ 

মমাধানেব প্রয়োজন ছিল। ভারতসমুদ্রপথে চীনদেশ ও ইস্ট উত্তিজের সহিত 

নিবিষ্বে বাবসাবাণিজ্য চালাইবার জন্য মধ্যপথে একটি মজবুত ঘাটি ও বন্দর 

ব্রিটিশের অধিকাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন । এই ঘাটি নিখাচিত হইল 

সিঙ্গাপুর । শিঙ্গাপুর দ্বীপ মালধের দক্ষিণে ভারত-সমূত্রে অবস্থিত, “সিংহ্পুর' 

নাম হইতে সিঙ্গাপুব নাম হইয়াছে । কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী স্টামফোর্ড 

র্যাফেলস এই ছ্বীপটিকে একটি স্থবক্ষিত ঘাঁটিতে পরিণত করার পরামর্শ দেঁন। 

কোম্পানির কর্তৃপক্ষ প্রথমে ইহা ইজার! নেন ( ১৮১৯ ), তখন ইহা জলাজঙ্গলে 

ভতি ছিল। ধীরে ধীরে ইহাকে একটি স্থন্দর শহর, বন্দর ও বাণিজ্যঘাটিতে 

পরিণত করা হয়। ১৮২৪ সনে কোম্পানি ইহ! স্থায়ি ভাবে গ্রহণ করেন। 

প্রথমে ইহ! পেনাঙ ও মালাক্কার সহিত শাসনকার্ধের জন্য বাংলা গ্রেমিডেন্সির 

সহিত যুক্ত ছিল, পরে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সচিব ইহার শাসনভার গ্গ্রহণ 

করেন ( ১৮৮৭ )। 

0055770- 

1. 02৮5 ছা 2০000260056 1921081) 00110 01 63099123101 
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চতুজ্িংশ অধ্যায় 

জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশী আন্দোলন 

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ হুসংহত সংগঠন ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার অভ।বে 

বার্থ হইলেও, হাজার হাজার শহীদের আত্মবলিদানের ফলে ভারতজনের মনে 

দেশাত্মবোধের দ্রুত বিকাশ হইতে লাগিল। দমদম ও বারাকপুরের সিপাহী- 

বিক্ষোভ হইতে বিদ্রোহের স্চনা হইলেও বাংলাদেশের মহত তাহার বিশেষ 

সংশ্ব ছিল না। বরং দেখ! যায় ষে শিক্ষিত বাঙালীরা সেই সময় বিভ্রোহের 

সমালোচন। করিয়াছেন । কিন্তু তাহা সত্বেও বিদ্রোহের পরে বাংলাদেশেই 

দেশাত্মবোধের দ্রুত বিকাশ হইয়াছে এবং শিক্ষিত বাঙালীরাই তাহাতে প্রধান 

ভূমিকা গ্রহণ করিযাছেন। ১৮৫৯-৬* সন হইতে বাংলার চাষীরা নীলকর 

সাহেবদের বিকদ্ধে ষে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ প্রকাখ করিতে থাকে তাহাই ভবিষ্যতের 

জাতীয় আন্দেলনেব পথ তৈরা করিয়! দেয়। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালীবা 

এই সময় বিক্ষুন্ধ ও বিদ্রোহী কৃষকদের দাবী সমর্থন করেন। যষ্ঠ শতকের 
জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞচারিণী সভা ( ১৮৬১), স্বাদেশিকের সভা (১৮৬৫ ), 

হিন্দুমেলা ইত্যাদির ভিতর দিয়া এই নৃতন জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হুইতে 
থাকে। ইত্ডয়ান লীগ (১৮৭), ইও্ডয়ান আযসোসিয়েশন বা ভারত-সভা 
(১৮৭৬), ইভেন্টস আযাসোসিয়েশন বা! ছাত্রসভা ইত্যাদি, প্রতিষ্ঠার ফলে এই 
জাতীয় চেতন! সম দশকে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়া বিস্তৃত হইতে 

থাকে । এই মময় পুনাতেও ভারতনভার মতো 'সাবজনিক সভা" স্থাপিত হয়। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সময় রাষ্্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, 

আনন্দমোহন বন্থ প্রমুখ নেতারা পদ্দার্পণ করেন। 

&ল পারার সস (2) 17566০০ 50৫ 0015 চি: 1170018 25102005, 
[7692 821). 

(9) 070৮) 01 70011619512 0008610100870688.  1270787 

[ব5880081 0008:688. 

(8) 051200,--1787618590 01  860881--8দ5068151 

38৫05558608, 405625001965 8 95708জ1. 



জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশী আন্দোলন ৩5 

লিটনের শাসন ও তাহার প্রতিক্রিয়া ১৮৭৬-৮০ 

স্থুরেন্রনাথ ও ভারতসভার যুগে লিটন এদেশে ভাইসরয় হইয়। আসেন এবং 

এমন কতকগুলি অপকর্ম তিনি করেন যাহাতে ইংরেজ-ভারতীয়দের জাতি- 

বৈরতা আরও দ্রুত তীব্র হইয়া ওঠে । ভারতে আমিষ! লিটন দ্বিতীয় আফগান 
যুদ্ধ বাধাইয়! দেন এবং তাহাতে তাহার অপদার্থতা প্রমাণিত হয়। ভারতের 

' হিন্দুরা তো নয়ই, মুসলমানরাও এ ব্যাপারে একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না। 

কিন্ত তাহ সত্বেও লিটন ভারতে গৃহযুদ্ধের এক কাল্পনিক বিভীষিক] দেখিয়। 

অন্তর আইন (/১:705 4০6) পাস করেন। কোনরকম অস্ত্র ধাবণ ও বহন 
ভারতীয়দের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়। ঘোষিত হয়, কিন্তু ইংরেজদের এই 
আইনের শাওতায় আনা হয় না। অস্ত্রধারণ নিষেধ কর! ছাডাও লিটন 

একটি আইন পাশ করিয়া দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনত। হবণ করেন । এই 
আইন ভার্নাকুলার প্রেস আ্যাক্ট (১৮৮) নামে পরিচিত। ইংরেজী সংবাদ- 

পত্রগুলিকে এই আইনের বন্ধন হইতে মুক্ি দেওয়। হয়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও 
লিটন নুঝাইস্স। দেন যে ব্রিটিশের সহিত এদেশী লোকের পার্থক্য আছে-_- 

ব্রিটিশদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে, কিস্ধ ভারতীয়দের 

তাহ দেওয়] যাইতে পারে না। এই দুইটি আইন-_ অস্ত্র আইন ও দেশীয় 

সংবাদপত্রে মতামত নিয়ন্ত্রর আইন-_বিধিবন্ধ করিয়া লিটন ইঙ্গ-ভারতীয় 

জাতিবৈরিতায় যে ইন্ধন যোগান তাহা সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের 5 স্র্ত 
বিস্তারে সাহাষ্য করে। 

রিপনের সংস্কারকর্ম ১৮৮০-৮৪ 

লিটনের অপকীতি রিপন যথাসাধ্য সংশোধন করার চেষ্টা করেন। দেশীয় 

সংবাদপত্রের ন্বাধীনতা হরণ করিয়া লিটন যে কুখ্যাত আইন পাশ 

করিয়াছিলেন, রিপন তাহ রদ করিয়া দেন । ১৮৮৫ সনে যে প্রজান্বত্ব আইন 

পাশ হইলে এদেশের কষকদের ছুঃখদুর্দশ] কিছুট! দুর হয়, তাহারও মূলে ছিলেন 

রিপন। ১৮৮৫ সনে বাংলাদেশে ঘে "স্থানীয় শ্বায়তশালন আইন? (1,০৫8! 

96180057070 8০0 পাশ হয় তাহাও পূর্বে রিপনের চেষ্টার জন্ত 

হইয়াছিল। নির্ধাচননীতি প্রসারিত করিয়া! রিপন দেশীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 

কিছুটা জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। গ্রামাঞ্জলে লোকাল 
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বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডও তাহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। এই লব জনহিতকর 
কাছ করিয়া রিপন এদেশবালীর কাছে বিশেষ প্রিয় হইয়া ওঠেন। 

ূ ইলবার্ট বিলের আন্দোলন ১৮৮২-৮৩ 
- রিপন সাহম করিয়া এই সময় আও একটি বড কাজ করিতে গিয়াছিলেন। 

এই কাজটি হইল অপরাধ বিচারকালে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধো বে 

জাতিগত বৈষম্য ছিল তাহা! দূর কর1। ইউরোগীয়দের ফৌজদাগী অপরাধ 

বিচারের ব্যাপারে এদেশের জজ-ম্যাজিষ্রেটরা নিজেদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিতে পাগিতেন না। রিপন-বিচারবিভাগের এই ইঙ্গ-ভারতীয় ব্যবধান দূর 
করিবার চেষ্টা করেন। তাহার আইনসচিব ছিলেন স্যাব কোর্টনি ইলবার্ট 

(00810565119: | সেইজন্য ইলবার্টকে তিনি এই মর্ষে এমন একটি 

আইনের খসডা করিতে বলেন 'ঘাহাতে বিচারক্ষেত্রে এই বর্ণ-বৈষম্য দূর হইয়। 
ষায়। আইনসচিব ইলবার্ট এই আইনটি খসডা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা 

'ইলবাট বিল' নামে পরিচিত। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ এই আইনের খসডাটি 

হখন ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হয় তখন বাহিরের ইউবোপীয় সমাজে হঠাৎ 

ছেন ভীমরুলের চাকে ছিল মাবার মতো! অবস্থা হয়। শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা 

তেলেবেগুনে খেপিয়। ওঠেন, কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়রা তাহাদের অপরাধের বিচার 
করিয়া দণ্ড দিবেন, ইহ] কিছুতেই বরদাস্ত কবা যায় না। ভারতের সমগ্র 

ইউরোপীয় সমাজ রিপনের উপর খডঙ্গহস্ত হইলেন, এমন কি তাহাকে ধরিয়! 

জোর করিয়া ইংলগ্ডে পাঠাইয়া দ্িবারও যড়যন্ত্র হইল। এক বছর পৰে 

২৮ জানুয়ারি ১৮৮৩ এই আইন লংশোধিত আকারে পাশ হইল। ইউরোপীয়! 

জুরীর দ্বারা বিচারের অধিকার পাইলেন। 

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ 

ইলবাট বিলেগ আন্দোলন এদেশের লোকের চোখে আঙুল দিয়! দেখাইয়া 
দ্বিল্যে ইংরেজরা তাহাদের পরাধীন বলিয়া! অবজ্ঞা করে এবং এই অবজ্ঞা 

জবাতিগত। ইহা বুঝিবার পর ইঙ্গ-ভারতীয় জাতিবৈরিতা! ষে ভ্রুত দাবানলের 

তো! জলিয়! উঠিবে তাহাতে বিন্ময়ের কিছু নাই। ভারতদভার চেষ্টা 
কনিকাতায় একটি 'ন্তাশনাল কন্ফারেন্দ' আহ্বান কর] হইল এবং আলবার্ট 

হলে, (কলেজ স্বোন্গারে ) তাহার অধিবেশন হুইল (ডিসেম্বর ১৮৮৩)$ 
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স্থরেজ্জনাথ আবার ভারতভ্রমণে বাহির হইলেন এবং সমগ্র উত্তরভারতে একটি 
হুসংবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গডিযা তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন 
করিলেন। জনসাধারণের বিপুল সাড] পাইয়া তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া 

গেল। ইহার মধ্যে বস্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্তাম “আনন্দ মঠ” প্রকাশিত হয় 
( ১৮৮২ ডিসেম্বর )। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত ইহাতেই 

উদ্্গীত হয-_ 

বন্দে মাতরম্ 

স্থজলাং স্রকলাং মলযজ শীতলাং শশ্য শ্তামলাং মাতবম্ 

দ্বিতীমবার কলিকাতায জাতীয সম্মেলনের অন্রষ্ঠান হয় এবং এইবার 
ভাবতের শ্রিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান করেন। 

ভাবতেব জাতীয় কংগ্রেসের বপ বাংলাব এই জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে ম্শ্ট 

হইযা ওঠে। ১৮৮৫ সনের ২৭ ডিসেম্বর কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের 

অধিবেশন শেষ হয়, পবদ্দিন ২৮ ডিসেম্বর আল্পষ্ঠানিকভাবে বোশ্বাইতে ভারতের 
জাতীম কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠা হয। 

জাতীয় জাগরণ 

বাংলাদেশে এই জাতীয় আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। পুনায় 'সর্বঙ্লনিক 

সভা, মাত্রাজে 'মহাজন সভা”, বোম্বাই আসোসিয়েশন, জাতীয কংগ্রেসের 

অন্যতম প্রতিঠাতা আযালান অক্টেভিয়ান হিউম স্থাপিত “ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
ইউনিয়ন" গ্রন্ৃতি প্রতিষ্ঠান নবজাগ্রত জ্গাতীযতাবোধকে সর্বভারভীয় বপ দিবার 
চেষ্টা করিয়াছে । মহাদেব গোবিন্দ রাণীডে ছিলেন সার্বজনিক সভাব প্রাণ। 

পুনার বিখ্যাত মনীষী বিষ্ণশান্্ী চিপ লঙ্কার “নিবন্ধমালা” পত্রিকা মাধামে 
মারাঠাজাতির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার কবেন। বোম্বাই আসোপিয়েশনের 
নেতাদের মধো প্রধান ছিলেন জিজিভাই, বাদরুদ্দিন তায়েবজী, ফিরোজশা 

মেহতা ও দিনশ] ওয়াচা। মহাজনসভার প্রাণ ছিলেন স্থত্রক্ষণ্য আয়ার | 

ইহারা সকলে উদ্যোগী হইয়া! ১৮৮৫ সনের ২৮ ডিসেম্বর বোগ্বাইতে জাতীয় 

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন । বিদেশীদেন মধ্যে ছিউম ছিলেন 

অন্যতম উদ্যোগী । কংগ্রেমের এই প্রথম অধিবেশনে প্রশ্থম সভাপতি নির্বাচিত 

হন কলিকাতার লন্বপ্রতিষ্ঠ বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
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এই অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। একটি রয়েল কমিশন ' 
নিয়োগ করিয়া ভারতশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবী জানানো হয়, ভারত- 

লচিবের 'ইপ্ডিয়া৷ কাউদ্সিল' নামে পরিষদ তুলিয়! দিবার প্রস্তাব কর! হয়, 
নিখিল ভারতীয় ও প্রার্দেশিক বাবস্থাপরিষদগুলি সংস্কাব করিয়া অন্তত 

অর্ধেক ভারতীয় প্রতিনিধি লইবার দাবী কর] হয়। কেহ কেহ বিদেশী দ্রব্য 

কেনা বন্ধ কিয়! স্বদেশী শিল্পের পোষকতার জন্যও অধিবেশনের প্রতিনিধিদের 

কাছে আবেদন কবেন। এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় 

এবং ধীরে ধীরে তাহ] বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের সর্বশ্রেণীর 

জনসাধারণের জাতীয় আশা-আকাঙ্কার প্রতিভূ হইয়া ওঠে। 

লর্ড ভ্রস-এর জ্যাক্ট। কাউন্সিল আইন ১৮৯২ 

কাউন্সিল আইন ১৮৯২। কংগ্রেসের প্রথম পবের আন্দোলনের লক্ষ্য 

ছিল সংবাদপত্র সভা-সমিতি ইত্যাদিব ভিতর দিয়! ব্রিটিশের কাছে ভারতীয়দের 

অভাব-অভিযোগ পেশ করিয়া! তাহ1 যথাসম্ভব আপসে পুরণ করিবাব চেষ্টা 

করা। কোন প্রতাক্ষ আন্দোলন বা সংগ্রামের কথা তাহার] তখন বিশেষ 

চিন্তা করিতেন না। শাসনব্যবস্থায় ও সবকারী কাজকর্মে শিক্ষিত ও 

সংগতিপন্ন মধাবিভ্তশ্রেণী যাহাতে ব্রিটিশের অংশীদার হইতে পারেন, তাহাই 

ছিল তাহাদের প্রধান কাম্য । ইংরেজ শাসকরাঁও ভারতীয় মধ্যবিত্বের এই 

উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন । কাজেই তাহারা এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দাবী 

কিছুটা পূরণ করিয়া! জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের পথ রোধ করিতে 

চাহিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৬১ সনে যে “ইগ্ডিয়ান কাউদ্দিল আ্যাক্ট* 

পাশ কর] হইয়াছিল তাহাতে সন্ত্রাস্ত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকজন 

আইননতার সান্ত হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। ইহাদের গবর্মমেন্ট 
মন্নোনয়ন করিতেন এবং এই মুষ্টিমেয় সদস্যদের ক্ষমতাও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। 
১৮৯২ সনে ল্যাব্সডাউনের শাসনকালে ঘে ভারতীয় কাউন্সিল ত্যাক্ট পাশ 

করা হইল তাহাতে ভারতীয় সান্যদ্দেব সংখ্যা ও ক্ষমতা দুই-ই আরও 

খানিকটা বৃদ্ধি করা হুইল। তখন ভারতসচিব ছিলেন লর্ড ক্রস (100 

0:983 ), এইজন্ত ১৮৯২ সনের “ইপ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ আযাক্ট*কে লর্ড ক্রস-এর 
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আযান বল! হয়। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী কাউদ্দিলের ভারতীয় স্শ্যরণ 

কেবল ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে নহে, সবকারী বাজেট ও শাসন সংক্রান্ত 

বিষয়েও আলোচন। ও সমালোচনা! করার অধিকার পাইলেন । ইহ]! থে 

একটি খুব বড অধিকার তাহা! নহে, তবে সেই সময় এই অধিকারটুকু পাইয়াই 
গোখেল, স্থরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ ও অন্থান্ত জাতীয় 

নেতারা ব্রিটিশ শাসন-নীতির সমালোচনার ভিতর দ্দিয়া জনসমাজে 

জাতীয়তাবোধের প্রমারে সাহাধা করিয়াছিলেন। 

কার্জনের শীসননীতি 

উনিশ শতকের শেষ বছরে, ১৮৯৯ সনে, জর্জ ন্াথানিয়েল কার্জন ভারতের 

ভাইসরয় হুইয়া আমেন। ব্রিটিশ সাম্রাজযবাদীব অহমিক। ও একগুয়েমি 

যে কানের ঘথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাহ! তাহার কয়েকটি কর্শনীতির মধো 

অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি এমন কতক গুলি কাজ করেন যাহাতে শিক্ষিত 

ষধ্যবিত্তশ্রেণীর সহান্ভৃতি হইতেও তিনি বঞ্চিত হন। জাতীয় কংগ্রেসের 

প্রতিষ্ঠার পর হইতে ব্রিটিশ শামকবা এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেব কিছুট। 
তোষণ করার চেষ্টা করিতেন। কান এতদূর দাস্তিক ছিলেন ষে শিক্ষিত- 

জনের মতামতকেও তিনি গ্রাহা করিলেন ন1। প্রধানত তিন্টি কাজ বা 

কুকাজ করিয়া তিনি শিক্ষিতলমাজেব বিবাগভাজন হইলেন। সেই কাজ 

তিনটি এই £ 

১। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আক, ১৮৯৯ 

২। ইউনিভাগরিটি আক, ১৯০৪ 

৩। বঙ্গ-বাবচ্ছেদ, ২* জুলাই ১৯০৪ 

১৮৭৬ সন হইতে কলিকাতা! মিউনিপিপাালিটি পরিচালনাব ব্যাপারে কিছুট। 

স্বায়ত্র-শাসননীতি গ্রবতিত হয় । মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ৫* জন ছিলেন 

নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আর ২৫ জন ছিলেন সরকার কর্তৃক 

মনোনীত গ্রার্থী। কার্জন ১৮৯৯ সনে এক নৃতন আইন পাশ করিয়া 
নাগরিকদের প্রতিনিধি-সংখা। কমাইয়া ২৫ জন করিয়া সরকার মনোনীত 

প্রতিনিধিদের সমান করেন। চেয়ারম্যান থাকেন সরকারী প্রতিনিধি। 

কাজেই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আমল শাননক্ষমতা৷ সরকাবের হাতে 
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চলিয়া যায়। এই স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে কলিকাতার নাগরিকরা তীব্র 
প্রতিবাদ করিলেও কার্জন তাহা অগ্রাহা করেন। 

কার্জনের দ্বিতীয় আঘাত হইল ইউনিভানিটি আক, অর্থাৎ ভারতীয় 

বিশ্ববিস্ভালয় সংক্রান্ত আইন। ১৯৯১ সনে কার্জন সিমলায় একটি শিক্ষা 

সম্মে্গন আহ্বান করেন, তাহাতে কেবল ইউরোপীয় শিক্ষাবিদূ্র! আমন্ত্রিত হন। 

এই সম্মেনের পবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে একটি কষিশন নিয়োগ 

করেন এবং ইহাতেও একজনও হিন্দুকে আহ্বান কর! হয় না। অথচ শিক্ষা- 

ক্ষেত্রে হিন্দুরাই অগ্রগণা ছিলেন এবং তাহাদের স্বার্থই বেশী জড়িত ছিল। 

আন্দোলন করিবার পর জাষ্িস গুকদাস বন্দোপাধ্যায়কে কমিশনের সাস্য 

নিযুক্ত করা হয়। কমিশন যাহা প্রস্তাব করেন তাহাব মধ্যে উল্লেখষোগ্য 

হইল--(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ তুলিয়া! দেওয়া (এই শ্রেণীর কলেজ 
বাংলাদেশেই সবাপেক্ষা বেশী ছিল )১ (২) আইনের (.৪স) ক্লাস তুলিয়! দেওয়া; 

এবং (৩) কলেজের ছাত্রদের মাহিনা নূতন করিয়া ঠিক করা অর্থাৎ বুদ্ধি 
কর]। এই তিনটি বিষধেই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রন্ত হইবার কথ বাংলাদেশের । 

ইহার ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ স্যি হয় এবং তাহা বাহিরের 

গ্রতিবাদ আন্দোলনে প্রকাশ পায়। প্রতিবাদ বিশেষ গ্রাহা না করিয়াই 

বিশ্ববিষ্তালয় আযাক্ট পাশ করা হয়। তাহার ফলে বিশ্ববি্ালয পরিচালনার 

ব্যাপারে নরকারী কর্তৃত্ব বুদ্ধি পায়, কারণ সেনেটের অধিকাংশ সভ্য সরকারের 

মনোনীত হুইবেন স্থিব হয়। কার্জনের কাধকলাপে শিক্ষিত সমাজ ক্ষিধ 
হুইয়! ওঠেন। ইহার কিছুদিন পরেই বাংলাবিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় 

,২০ জুলাই ১৯০৫। সমগ্র দেশ জুডিয়া পুর্তীতূত বিক্ষোভ আগ্নেয় বোমার 

মতে! ফাটিয়! পডে। কার্জনী কুশাসন ও দস্ভের জবাব দেয় দেশবাসী 9 

বজভঙ ও স্বদেশী আন্দোলন 

বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ করিবার জল্লনা-কর্পন! কয়েক বছর আগে হইতেই 

চলিতেছিল। স্যার আ্যানড্, ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট হুইয়৷ ১৯৯৩ লনে 

বঙ্গবিভাগের একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা! রচনা! করেন । ইহাতে প্রস্তাব কর! হয় যে 

চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ময়মনসিংহ জেলা! আসামের সহিত যুক্ত করিয়া 
একটি শ্বতন্্র প্রদেশ গঠন করা হইবে। এখানকার অধিবাসীর! শত শত লতা 



| 
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করিয়া এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদের তীব্রতা 

বিচলিত হুইয়! কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্ষে সফর করেন (ফেব্রুয়ারী ১৯*৪ )। ইহার 

পর কিছুদিন বাংলার রাষ্ত্রক আবহাওয়ায় একটা স্তবন্ধত! বিরাজ করিতে থাকে। 

ঝড়ের আগের স্তন্ধতার মতো । হঠাৎ কিছুদিন পরে শোন]! যায় ভারতসচিব 

বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। স্থির হয় যে রাজসাহী 

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া 'পৃববঙ্গ ও আসাম নামে 
স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে, এবং (প্রেমিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগের সহিত 

€ছাটনাগপুর বিহাব ও উড়িঘ্া যুক্ত করিঘা “বাংলাদেশ” গঠিত হইবে । 

এইভাবে বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার পশ্চাতে ছিল ব্রিটিশ শাসকদের একটি 

রাজনীতিক ছুরভিসদ্ধি। জাঁতীয আন্দোলনে বাংলাদেশই ছিল অগ্রগামী, 

শিক্ষার্দীক্ষাতেও তাহাব সমকক্ষ তখন আর কোন প্রদেশ ছিল না1। কাঞ্জনের 

শিক্ষাসংক্রাস্ত আইন ও বঙ্গতঙ্গের ব্যবস্থা প্রধানত বাঙালীজাতির মেরুদণ্ড 

তাঙ্গিয়া৷ দিবাব জন্যই রচনা] করা হইয়াছিল। কার্জন ভাখিয়াছিলেন বাংলার 

মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে পাখিলে ভারতের মেকদণ্ড ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইবে না। 

এই আন্দোলনকে বল! হয় “স্বদেশ” আন্দোলন। ইহার আগে হইতেই 
জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং কংগ্রেসের ভিতর দিব! ধারে ধীরে 

তাহাব প্রসারও হহইতেছিল। সেই আন্দোলনও তো! দেশের হ্ধন দেশীয় 

লোকের আন্দোলন, তাহাও স্বদেশী। তবে ১৯৫ সনে বঙ্গবিভাগ কেন্তু 

কখিয়! তারতব্যাপী ষে বিরাট আন্দোলনের ঢেউ উঠিয্াছিল তাহাকেই ঝিশেষ 

কবিয় স্বদেশী আন্দোলন বল! হয় কেন? এই সময় জাতীয় আন্দোলনের 

সর্বক্ষেত্রে স্বদেশী ভাবধারা, স্বদেশী আদর্শ, ব্বদেশী পণাদ্রব্য পর্যস্ত নূতন উদ্দীপনা 

সঞ্চার করে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের জাতীঘ ও স্বদেশী এতিহাকে বড করিয়া 

তুলিয়া ধরা হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষ| বা আদর্শ ষে শ্রেয় নহে তাহাও প্রতিপন্ন 

করার চেষ্টা হয়। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রেরণা সংগ্রহ করা হয় 

আযাদেরই জাতীয় ইতিহাস হইতে--রাজপুত শিখ মাধাঠা প্রভৃতি জাতির যে 

অভ্যুত্থান ও বীরত্বের কাহিনী আমর! আগে বর্ণনা করিয়াছি, প্রধানত 'সৈই 

ইতিহাসই শ্বদেশী আন্দোলনের রাষ্ট্রনীতিক প্রেরণার প্রধান উৎস হইয়া ওঠে। 

অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্বদেশী পণ্যদ্রব্যের পোষকতা৷ কগিয়! বিদেশী পণ্যব্রব্য 

বয়কটের বা! বর্জনের নীতি গ্রহণ করা হয়। নারী শাসনক্ষেত্রে 'ম্বরাজ' 
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প্রতিষ্ঠার আদর্শ বড হইয়া ওঠে। এইভবে সর্বক্ষেত্রে দেশের চিস্তাধারা 

স্বদেশের মাটিতে শিকড প্রমাবিত করিতে উন্মুখ হইয়া ওঠে । এরকম 

স্বাদবেশিকতাবোধ পৃবে আর কখনও দেশবাসীর মনে জাগে নাই। এই কারণে 
১৯৯৫ সনের জাতীয় আন্দোলনকে "স্বদেশী, আন্দোলন বলার সার্থকতা আছে। 

বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অবধিন্দ 

ঘোষ, ত্রদ্ষ্রান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধায়, রুষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনী 

কুমার পত্ত এবং আরও অনেকে । মহারাষ্ট্রেদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন 
বাপগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লাল! লাজপৎ রায়। বাংলাদেশে “স্বদেশী, ও 

স্বরাজ' আ'দশের প্রধান প্রবক্তা হুইম্না ওঠেন বিপিনচন্ত্র পাল। বিপিনচন্্ 

তিলক ও লাজপৎ বায় সবভারতীয নেতা হইয়া! ওঠেন। সেইজন্য লোকে 

তখন কথায় বলিত লাল-বাল-পাল। মহারাষ্টে তিলক ছিলেন “শিবাজী 

উৎসবের প্রবর্তক। বাংলাদেশে বীরপৃঙ্গা আবন্ত হয়। সখারাম গণেশ 

দ্বেউষ্কর নামে একজন মারাঠি যুবক এই সময় বাংলাদেশে শিবাজী উৎসব 
প্রবর্তন করেন। সখারাম “শিবাজীর দীক্ষা" নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, 

রধীন্দ্রনাথেণ বিখ্যাত 'শিবাজী-উৎসধ' কবিতা এই পুস্তিকার ভূমিকারূপে 
প্রকাশিত হয়। 

বাংলায় অন্্াসবান্দী আন্দোলন 

বাংলাদেশ ও বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা ও জাতীয় চেতনার মূলে আঘাত 

করিবার জন্থই ব্রিটিশ সাম্রাঙ্গাবাদীদের প্রতিনিধি কার্জন বঙ্গবিভাগ 

করিয়াছিলেন। বাংলাদেশকে খণ্ডিত করিয়া বাঙালীর জাতীয় সংহতি ও এঁক্য 

নষ্ট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর হ্বদেশী আন্দোলনের 

যে ঝড বহিয়া গেল তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হইল এবং বাংলাদেশে ও 

সারা ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হুইল। 
াজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থী নব্যজাতীয়তাবাদীর্দের আবির্ভাবে ব্রিটিশ শাসকর! 

সন্স্ত' হইয়া উঠিলেন। পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র অপেক্ষা বাংলাদেশেই চরমপন্থীর্দের 
সংখ্যা ছিল বেশী। তাহা ছাডা বাংলাদেশই ছিল এই নব্য-স্বাদেশীকতার 

পীঠস্থান। ইহা ব্রিটিশ শপকর! জানিতেন। 'যুগাস্তর” “বঙ্গবাসী” “নবশক্তি' 

“সন্ধ্যা স্বরাজ প্রভৃতি পত্রিকার ভিতর দিয়া বাংলার চরমপন্থীরা যে সব 
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বৈপ্লবিক আদর্শ প্রতিদিন প্রচার করিতেছিলেন তাহাও শাসকদের মনে 

ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। এই অবস্থায় বাংলার বিদ্রোহী যনোভাবকে দমন 

করিবার জন্য তাহার] সঙ্গীন উদ্যত করিলেন । 

বলপ্রয়োগ করিয়া কোন বিদ্রোহ কখনও দমন করা] যায় না, আগ্নেয়গিরির 

মতো৷ তাহা ভিতরে ধুমায়িত হইতে থাকে এবং শেষে যে-কোন দিক দিয়! , 
তাহার উদ্গীরণ হয়। ব্রিটিশ দমননীতিতে যখন বিপিনচন্ অবধিন্দ ব্রহ্মবান্ধব 

ও অন্তান্ত নেতার! নির্বাচিত হইতে লাগিলেন এবং প্রকাশ্যে শ্বাভাবিক 

আন্দোলনের পথ যখন প্রায় একরকম অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তখন বিদ্রোহী 

বাংলার অগ্রাদগীপণ হইল সন্ত্রানবাদেব (:60015) পথে । ব্রিটিশ শাসকদের 
হত্য1| করিয়! সাম্রাজ্যব।দীদের মনে ত্রাম সঞ্চার করাই ছিল মন্ত্রাসবাদীদের 

উদ্দেশ্ট । ১৯০৭-৮ সন হইতে গোপন চক্র গঠন করিয়। বাংলার সন্ত্াসবাদীপা 

এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকেন। ই্হাদেব মধ্যে প্রথমদিকে 

অগ্রগণ্য ছিলেন ক্ষুদিরাম, কানাই দৃত্ব, উল্লামকব দত্ত, অরবিন্দ, বারীন ঘোষ 

প্রভৃতি । ইংরেজ হত) ও হত্যার ষড়যন্ত্রে জন্য উহার! হালিমুখে ফরাসী, 
দ্বীপাস্তর ও কাবাবান বরণ করেন। 

দলাতীয় আন্দোলনে বাংলার ও পাঞ্কাবের সন্ত্রাসবাদীদের কোন দান আছে 
কিন] তাহা লইয়৷ আজ বিচক্ষণ ও প্রবীণ দেশনেতাদের মধ্যে বিলঙগণ মঙ্তেদ 

দেখা দিয়াছে । সন্ত্রাসবাদীদের নীতি ও পন্থা লইয়া মতভেদ অবশ্যই থাকিতে 

পারে, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাহাদের কোন দান আছের্শকনা 

সে-বিষয়ে কোন মতভেদ ঘটিলে তাহা! গভীর পবিতাপের বিষয় হুইবে। 

সম্্রাসবাদীরা যদি বিপথগামী ও হইয়া থাকেন তাহাতে তাহাদেগ আদর্শ * 

কলঙ্কিত হয় নাই এবং তাহাদের অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত ভবিষ্বুতে 

(কোনধিন কলঙ্কিত হইবে ন]। 

৩00৮১11085 

1]. 0156 20. 8000018 0£ [119018%3 11002112160. 

2 0316 ৪. 011058] 16৮16ত 0£ 0006 80101150805 1901105 ০0£ 

001207). 
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পঞ্চভ্রিংশ অধ্যার 

জাতীয় সংগ্রাম 
উত্তরভাবতের আলিগড় ছিল উনিশ শতকেব ভারতের মুসলমান- 

সম্প্রদায়ের জাতীয় আন্দোলনেব অন্যতম কেন্দ্র। এই আন্দোলনের জনক 

হইলেন সৈয়দ আহমেদ খ। (১৮১৭-৯৮)। পৈয়দের জন্ম দিল্লীতে এবং 
উত্তর ভাগতই তাহার প্রধ।ণ কর্মক্ষেত্র । ভাবতে হিন্বু-সম্প্রধায়েদ নব- 

জাগরণের ইতিহাসে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রাণাডে, তিলক প্রমুখ 

দ্বেশনেতাদের দান যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের মুসলমানদেগ নবধুগের 

ভাবধারায় উজ্জীবিত করাব কাজে সৈয়দ আহমেদের দানও ঠিক ততখানি 

গুরুত্বপূর্ণ । অথচ সৈয়দের নিজের আধুশিক শিক্ষা দীক্ষা! বলিয়া কিছু ছিল না। 
ভিপি পাশ্চান্তবিগ্া ও ইংরাজী ভাযাগ সহিত একেবারেই পরিচিত ছিলেন না, 

আরবী-ফাঁদীতে ও ইসলামিক শাস্ত্রে তাহার গভীর পাগ্ডিত্য ছিল কিন্তু তাহা 
সত্বেও তিনি ধর্মগোভামির উধ্বে” উঠিয়া অন্থন্নত মুষলমান-সমাজে আধুনিক 

পাশ্চান্তা জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার কথ সবপ্রথম সাহস করিয়। প্রচার কগিয়াছিলেন। 

তীহাগ প্রচারের ফলে, সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে, ভাগতীঘ্র মুসলমানদের 

মধ্যে এক অভ্ভৃতপূর্ব প্রাণচাঞ্চলোর সৃষ্টি হয়। অ।লিগড় আন্দোলন ইহাকেই 
কেন্দ্র কিয়া গডিয়া৷ ওঠে । 

আলিগড় আন্দোলন 
১৮৭ সনে সৈয়দ আহমেদ ইংলগু যাত্র! করেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া 

আনিয়া ১৮৭৫ সনে আলিগড়ে 11001877)0998090 4১176109-0)175765] 

0০1168€ নামে একটি বিদ্ভালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি অল্লকালের 
মধ্যেই ভারতীয় মৃনলমানদের আধুনিক বিস্তাশিক্ষার কেন্দ্র হইয়া ওঠে। 
ইহার পর সৈয়দ আহমেদ আলিগডকে কেবল বিগ্যাকেচ্ছজ নহে, তাহার ধর্মসংস্কার 

& সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়িয্না তোলেন । এ 

0788279 আসি: 4158515 21059209৮--17) 01 81709]200 1599886-- 

317080-1460167 75101005 (1909). 71180 91870 07551001281, 92176 

15 6206 005086958. 05815 15076 1981105 20070858056-05012551076 

1810205 (1919). 13001165155 481656500. 18051567111, 351780 দ51% 

7086. 03856180). 
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রাঙ্গনীতিক ভাবধারায় স্যার সৈয়দ প্রধানত ব্রিটিশপস্থী ও মুমলমানপন্থী 
ছিলেন। তাহার ধর্মচিন্তার মধ্যে উদ্দারতা থাকিলেও রাষ্ট্রনীতিক চিন্ত] ব্রিটিশ 

পক্ষপুটে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির উদ্োশ্বেই চালিত হইত । ১৮৮৭ সনে 
মান্রাঞ্জে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন বোদ্বাইএব বিখ্যাত মুসলমান 

ব্যারিস্টার বারুদ্দিন তায়েবজী। এই অধিবেশনকালে লন্ষ্ৌএ সৈয়দ আহমেদ 
একটি বক্তৃতায় বলেন ষে মুসলমানদের ব্রিটিশ পৌষকতার প্রয়োজন আছে এবং 

সেজন্য তাহাবা কংগ্রেসের মধ্যে একটি স্বতন্্ প্রতিষ্ঠানও গভিতে পারেন। এই 
ভেদনীতির বীজ পবে মুসলিম লীগের মধ্যে ধীরে ধীরে বনম্পতির মতে! মাথা 

চাড] দিয়া ওঠে । আলিগডেব প্রগতিশীল আন্দোলনের ধাত্রাও ক্রমে বিপরীত 

দিকে গ্রবাহিত হইতে থাকে | ১৯৩৭ সন হইতে আপিগড় মুসলিম লীগের 
প্রধান আদর্শকেন্ত্র হইয়। ওঠে । উইলফ্রেড ক্যাণ্ট ওয়েল ম্মিখ তাহার ?400610) 

15819) 1) [17018 গ্রন্থে বলিয়াছেন 2 “4১115810) 2৪ 05 194] 036 

21000010792] 06150:6 0£ 791015021)--১৯৪২ সনের যধ্যে আলিগভ 

পাঁকিস্তান-আদর্শের প্রাণকেন্দ্র হইয়া ওঠে। সৈধ্দ আহমেদ প্রবতিত আলিগড 

আন্দোলনের শেষ পরিণতি হয় মুলিম পীগ প্রতিষ্ঠায় ও পাকিস্তানের আদর্শ 
প্রচারে । ইহাই আলিগড আন্দোলনের ইতিহাধ ও তাৎপর্য। 

মুমলিম লীগ 

মিন্টো! যখন হিন্দুমুখলমানের বিভেদ স্থগ্টির কথ! চিন্তা করিতেছিলেন 'তখন 

মুমলমানসমাজের পয়গঞ্থ তুল্য প্রসিদ্ধ ধনকুবের আগ! খা তাহার সহিত 

একদিন সাক্ষাৎ করিলেন (১ অক্টোবর ১৯,৬)। বডলাটকে ষে অভিনন্দন- 

পত্র তিনি দিলেন তাহা "অভিজাত, ধনিক, জমিদার, আইনজীবী এবং অন্তান্ত 

গণ্যমান্য মুসলমানদের” পক্ষ হইতে দেওয়া হইতেছে বলিয়া জানানে হইল। 

এই শ্রেণীর মুসলমানরা! সকলেই ব্রিটিশের অঙ্থরাগী প্রজ। এবং সেইজন্ত ন্যা্যত 
তাহার! ত্রিটিশের অঙ্থগ্রহ দাবী করিতে পারেন--একথাও পত্রে নিবেদন করা 

হুইয়াছিল। এই শ্রেণীর মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করিবার জন্ত একটি সংগঠন 
গড়িয়া তোলার প্রয়োজন হয়। এই সংগঠনই মুসলিম লীগ । ১৯০৬ সনের 

শেষে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়, তারপর বছরে 
একবার কিয়! কংগ্রেসের মতে। লীগেরও বিভিন্ন স্থানে অধিবেশন হইভে 
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থাকে। প্রথম হইতে লীগ কংগ্রেস-বিরোধী প্রতিষ্ঠানক্ূপে গড়িয়া উঠিতে 

থাকে এবং ব্রিটিশ শাসকরা এই বিরোধিতায় সবপ্রকারে ইন্ধন যোগাইতে 

থাকেন। মুসলমানদেব সম্পর্কে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে 
তাহার] একমাত্র লীগের সহিত পরামর্শ করিতেন বড বড চাকরি মৃমলমানদের 
দিতে হইগ্সে লীগে র সমর্থকদেরই দেওয়। হইত। এইভানে শাসকদের প্রত্যক্ষ 

পোষকতায় লীগেব বিকাশ হইতে থাকে । পরে বিংশ শতাবীর তৃতীয় ও 

চতুর্থ দশকে মহম্মদ আলিঙ্জিন্নার নেতৃত্বে লীগ ভারতের মুসলমানদের বৃহত্তম 

গ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। লীগের আদ হুইয়। ওঠে 3 581980866 15181060 

5086 101 10051170 [15019175, অথাৎ পাকিস্তান । 

মিন্টে”মোর্লে সংস্কার ১৯০৭-৯ 

লর্ড মোলে ছিপেন তখন সেক্রেটারী-শ্রফ-স্টেট এবং মিণ্টে! ছিলেন 
ভাইসরয়। উভয়ে মিলিয়া ভারতশাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়! 
ইহাকে “মিন্টো-মোর্পে রিফর্মল* বলা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় 

সরকার-মনোন'ত সদস্ের সংখ্যা কিছু কমাইয়া নিবাচিত বেসরকারী ষদশ্তের 

সংখ্যা কিছু বুদ্ধি কবা হয়। উদ্দেস্ত হইল, জাতীয় নেতাদেব কিছু ক্ষমত। 

দিয়! সন্ত করা। 

আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ স্ঙটি পাকা 
করা। ১৯০৯ সনে “ইতিয়ান কাউন্গিলস আ্যাক্ট' অঙ্গষায়ী ভারতের আইনসভায় 
নির্বাচিত বেসরকারী সদস্যেব সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় বটে, কিন্ত হিন্দু-মৃুসলমানের 
স্বতন্ত্র নির্বাচিত নীতিও স্বীরুত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীকে চারভাগে ভাগ কর! 
হয়-_ (ক) সাধারণ, (খ) জমিদার, (গ) মুসলমান ও (ঘ) বিশেষ। হিন্দু ও 

সুনলমানের ভোটদানের অধিকারের মধ্যেও বাবধান স্থট্টি করা হয়। পৃথক 
নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং ভোটাধিকারের অসমতা! হিন্দু-মুমলমানের ব্িরোধ- 
বৈষম্য বাড়াইয়া তোলে। মিন্টোমোর্পে শারনসংস্কার কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের দিয়াছিল বটে, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের এক্য ও 
সংহতি নষ্ট করিয়া! সেই সামান্ত ক্ষমতাটুকু আমাদের জাতীয় নেতাদের গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল 
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বিপিনচজ্জ ও তিলক 
এই সময় মহারাষ্ট্রে লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক তাহার দৈনিক 'কেশরী' 

ও সাপ্লাহিক “মারাঠ।” পত্রিকার ভিতর দিয়] 70706 7২01? বা! স্বরাজের বার্তা 

জনসমাজে প্রচার করিতেছিলেন। আনি বেসাণ্ট ১৯১৬, সেপ্টেম্বর মালে 

“হোমকল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ঘোগে বু মতা-সমিতি 

অনুষ্ঠিত হয় এবং তিলক ও তাহার অন্ুগামীরা এই সব সভায় বক্তৃত। করিয়! 

স্বরাজের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। এদিকে বাংলাদেশে বিপিনচন্দ্র পাল 

নৃতন রাঙ্জনীতিক ভাবধারাব ধারক ও বাহক হুইয়া ওঠেন। 

মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড শাসনসংক্কার ১৯১৭-১৯ 
১৯১৭ সনের নভেম্বব মাসে ভারতসচিব মণ্টেগ্ড শ্বয়ং ভারতবষে আপদিলেন 

এবং শাপনসংস্কার সম্বন্ধে বডলাট চেমনফোর্ড ও কয়েকজন ভারতীয় নেতার 

মহিত আলাপ-আলোচন! করিলেন। এই আলোচনার ফলাফল ১৯১৮ সনের 

জুলাই মাসে “মণ্টে গ-চেমসফোর্ড রিপোর্টে" প্রকাশ কর] হইল । এই রিপোর্টের 

ভিত্তিতেই ১৯১৯ সনের নৃতন ভারতশাসন আইন (39560206170 01 [09018 

4০ 1919 ) রচিত হইল । 

এই আাক্ট বা আইন অন্পসারে বিচার সেচ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনন্বাস্থা, 

শিক্ষ। প্রভৃতি বিভাগের দায়িত্ব ভারতীয়দের দেওয়া হইল এবং অন্যান 

বিষয়গুলি ( যেমন প্রতিরক্ষা, অথ ইত্যাদি ) ভাইসরধ ও তাহার কার্যনিবাহক 

কমিটির অধীনেই রহিল । প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাতেও এই একই নীতি 

প্রয়োগ করা হইল। যে-সব বিষয় বডলাট ও ছোঁটলাট এবং তাহ!দের 

কাউন্সিলের অধীনে রহিল সেগুপিকে 26567%29+ বা 'সংগক্ষিত বিভাগ" 

বল হইল এবং যে গুলি হস্তান্তরিত হইল সেগুলির নাম হইল “17817566060, 

ব৷ “হস্তাস্তরিত বিভাগ" । হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল 
রহিল, কোন পরিবর্তন কবা হইল না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক লভায নিবাচিত 
সাদশ্কসংখ্যা বাঁডিল বটে, কিন্তু বডলাট ও ছোটলাটের হাতে আইনসভা কৃ ক 

গৃহীত আইন বাতিল করিবার ক্ষমতাও রঠিল। 

রাওল্য।ট আয ১৯১৯ 
রাঙ্গস্রোহ, সন্ত্রাসবাদ, বিপ্রবপ্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে তাস্ত করিবার জগ্ 

ব্রিটিশ সরকার এই মময় রাওল্যাট সাহেবের অধীনে এক কমিটি নিযুক্ত 
ও 
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করেন। এগ কমিটির রিপোর্টে দেশের জঅরাজকত! সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি 

দমনের উদ্দেশ্টে কয়েকটি বাবস্থা অবলম্বনের জন্ত সুপারিশ কর! হয়| রিপোর্টের 

ভিত্তিতে বি্বীদের দমন করার অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার আইন পাশ করিয়। 

তারতীয়ঘের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনীতিক অধিকার হরণ করিতে উল্ভত 

ছন। সন্দেহ ঘইলেই যাহাকে খুশী গ্রেফতার কর] চলিবে, নির্বাসন দেওয়াও 

চলিবে, ইহাই আইনের বিষয়বস্তু । ইহা! নিবিচার স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর 

াত্র। আইনের প্রস্তাব কর! হইলে ভারতব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। 

দমননীতিতে বিশ্বাশী ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিবাদ উপেক্ষা করেন। সরকার- 

ষনোনাত নাশ্য,দর ভোটের জোরে 'রাওলাট আইন” পাশ করানে। হয় 

(১৮ মার্চ ১৯১৯ )। ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ভাবতেন জনগণ তীব্র 

বিক্ষোভ প্রকাশ করে। 

জালিয়ানওয়ালাবাগ 
১৩ এপ্রিল ১৯১৯ প্রায় ১ হাজার হিন্দু-মুললমান-শিখ জালিয়ানওয়াল।- 

বাগের (পাঞ্জাবে ) প্রতিবাদ সভায় সমবেত হয়। পাঞ্জাবের অত্যাচারী 

দ্াস্তিক লাটসাহেব মাইকেল ও'ডায়ার সৈন্য ও কামান-বন্ধুক লইয়। সভাস্থলে 

উপস্থিত হন। একটি বাগের ( বাগান ) ভিতরের একটি উচু জায়গা হইতে 

নিরন্তর নিপীহ জনতার উপর নৃশংসভাবে গোলাগুলি বধণ করেন। সবকারী 

হিলাব মতে ৩৭৯ জন এবং বেসরকাপী হিসাবমতে প্রায় ১,০* জন গুলীবিদ্ধ 

ছুইয়। নিহত হয়। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র ভারতব্যাপী ব্রিটিশ- 
বিরোধী আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়াইয়! পড়ে। সকল সম্প্রদায়ের ও 

সকল শেণীর ভারতজন এক্বদ্ধ হইয়া সাস্ত্রাজাবাদী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে 

ক্থ্িয়। দাড়ায়। 

খিলাফ€ আন্দোলন 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরগ্কের প্রতি ব্রিটিশের অন্তায় আচরণে তারতে মৃসল- 

ষানরা গভীর বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই বিক্ষোভ হইতেই খিলাফৎ 

আন্দোলনের জন্ম হয়। তুরস্থের স্থলতান ছিলেন মুলমান-ছুনিয়ার “খলিফা? 

বা ধর্মগুরু। তুরম্ব-সাত্রাজ্য খণ্ডিত হইলে অথবা স্বলতানের রাজাচাতি ঘটিলে 

ইসলামধ্মের উপর আছাত হানা হইবে বলিয়াই মুসলমানরা বিশ্বাম করিতেন। 

গ্রথম যুদ্ধের পর বিজয়ী রাষ্ট্রনায়কর] তৃকী-সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত করিলেন 
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তুরন্কের ইউরোপস্থ অঞ্চল ছিনাইয়া লইয়। একটি কমিশনের শাসনে রাখ? হইল, 
আরব প্যালেস্টাইন সিরিয়া মেসোপোতামিয় ( ইরাক ) ব্রিটিশ ও ফরালীর! 
স্যাণ্ডেটের আড়ালে নিজের! আয়ত্ত করিলেন । কেবল এসিয়! মাইনর, 

যেখানে খাটি তুকাদের বাস, সুলতানের অধীন রাখা। হইল। সেভার্স সন্ধির 
( ১৯২* ) এইপব শর্ত প্রকাশিত হইবার পর স্বভাবত:ই ভারতের মৃসলমানদের 
মধ্যে প্রচণ্ড আলোডনের সঙ হয়। এই সমক্» মহাত্ম! গান্ধী মুসলমানদের পাঁশে 
দাড়াইয় সংগ্রামের নৃতন পথ নির্দেশ করেন । বোম্বাই শহরে অন্থষ্ঠিত খিলাফত 
সম্মেলনে ( ১৯২*) গাদ্ধিজীর নীতি মুমলমানর! সবর্থন করেন। খিলাফৎ 

আন্দোলনের প্রসিদ্ধ নেত ছিলেন সওকৎ আলি ও মহম্মদ আলি। জাতীয় 

আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলনকে সংযুক্ত করিয়। মহাত্ম! গান্ধী ঠিন্ু 

মুদলমানের এক্যের পথ খুলিয়া দেন। তাহার অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর 
দিয়া এই এক্যের পথ আরও প্রশস্ত হয়। 

মহ্াত্ম। গান্ধীর পদক্ষেপ 
জাতীর আন্দোলনে এক মুগসদ্ধিক্ষণে মহাত্ম। গান্ধীর আবির্ভাৰ হয়। 

সমগ্র দেশবাসী যখন পথের সন্ধান করিতেছিল তখন তিনি তাহাদের নূতন পথ 
দেখাইয়া দিলেন। গারপর ভারতের জাতীয় আন্দোলন বহু বাধাবিস্ত্রের 

ভিতর দিয়া, শ্বরাজ ও স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে রাখিয়া, তাহারই প্রদশিত পথে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। 

রাওল্যাট আইন পাশ হইবার আগে হহাত্তা গান্ধী ঘোষণা! করেন (১ মাচ 

১৯১৯) যে প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি অত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ত 
করিবেন। কিন্তু ইহার ১৭ দিন পরে আইন বিধিবদ্ধ হইল (১৮ মার্চ ১৯১৪)। 

বোশ্বাইএ সত্যাগ্রহ সভা গঠন করিয়া গান্ধীজী ৬ এপ্রিল “হরতাল” পালন 

করিবার জন্ত জনসাধারণের কাছে আবেদন করিলেন। সত্াগ্রহ-সংগ্রার 

এইভাবে আরম্ভ হইল। তাহার আহ্বানে দেশবাসী সাড়া দিল, ভারতের 

সবত্র হরতাল পালিত হঈল। তারপর এই হরতালের চেউ সাতদ্দিনের মধ্যে 
জালিক্নানওয়ালাবাগ পধস্ত গড়াইল। 

কংগ্রেসে নতনক্তেদ 

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল (সেপ্টেম্বর ১৯২* )। সভাপতি 

হুইলেন লাল৷ লাজপঘ্ণ রায়। সকলের দৃষ্টি নৃতন নেত। মহাত্মা! গান্ধীর দিকে 
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এবং সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় এই নৃতন নেতার বাণী ও সংগ্রা্মনীতি-- 
সত্যাগ্রহ ও অহিংস অনহযোগ। মডারেট বা পুরাতনপন্থীরা এই নীতি 

সমর্থন করেন নাই। নৃনপন্থীদের মধ্যেও এই নীতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা 
দিল। বাংলার দেঁশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতারা 

ঘহাত্মার আদর্শকে গ্রহণ করিলেও তাহার কর্মনীতিকে সমর্থন করিতে পারেন 

নাই। আ্যানি বেসাস্ত এই নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। মদনমোহন 

মালবা, মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ নেতারাও ইহা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই। 
প্রবীণ নেতাদের মধো সমর্থন করিয়াছিলেন কেবল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু । 

চারদিন ধরিয়া গান্ধীজীর নীতি লইয়৷ সভা আলোচনা "৪ তর্ক হুইল। 
অবশেষে ভোটাধিক্ো তাহার নীতি গৃহীত হইল, ১৮৮৬ জন এই নীতির পক্ষে 

ভোট দিলেন, ৮৮৪ জন বিপক্ষে ভোট দ্িলেন। উল্লেখষোগা হুইল, 
কলিকাতাৰ এই অধিবেশনে মৃনলমান প্রতিনিধিরা অনেক বেশী সংখ্যায় যোগ 

দিয়াছিলেশ এবং তাহার। অধিকাংশই গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। 

গ্রেসের সহিত মুনলিষ লীগের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতেও অসহ- 

যোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

কংগ্রেধের পরবতী অধিবেশন হয় নাগপুরে, সভাপতি হন প্রবীণ নেতা 
বিজয়রাঘব আচাব। প্রায় ১৪,০০০ প্রতিনিধি এবং ততোধিক দর্শক এই 

অধিবেশনে যোগদান করেণ। অসহষোগেব আহ্বান জনচিত্বে ঘে কতখানি 
সাড়া জাগাইয়াছিল, ইহা তাহার প্রমাপ। অধিবেশনে অনহষোগ-নীতি 
লইয়! তৃমুপ বাধানুখাদ হয়। কিন্তু শেষপধস্ত দেশবন্ধু [চিত্তরঞ্ন ও লাঙজপৎ 
রায়ের মতো বিকুদ্ধবাদীরাও গান্ধীজীগ মত সমর্থন করেন। পুবের অসহযোগ 
প্রস্তাব স্বয়ং চিত্তরঞ্জন আরও ব্যাপকতর করিয়] গ্রকাশ্ট অধিবেশনে উত্বাপন 
কেন এবং তাহা সমর্থন করেন লাজপৎ্ রায়। মহাত্মা গান্ধীর কেবল ভোটের 
জয় নহে, নৈতিক জয়ও হইল। 
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বষ্ঠত্রিংশ অধ্যায় 

জাতীয় স্বাধীনতার পথে 
নাগপুব কংগ্রেঘকে অনেকে “গান্ধী কংগ্রেস” বলিযাছেন। ইহা অতিরঞ্রন 

নহে, কারণ নাগপুব অধিবেশন হইতেই গান্ধীজীর আদর্শে কংগ্রেস পরি- 

চালিত জ!তীয আন্দোলন নূতন অহিংস অসহযোগের পথে অগ্রমণ হইতে 

থাকে। 

অঙসহযোগ আন্দোলন । প্রথম পর্ব ১৯২০-২১ 

১৯২০ সনের ১ আগস্ট হুইতে মহাম্মার নৃশুন নীতির বিরাট পরীক্ষা 
আরস্ত হইবে স্থির হয। সকলশ্রেণীর ভারতন্নের মধো এক অতৃতপৃব সাড়া 

জাগে । এরকম দেশজোড] আলোডন পবে হইয়াছে, কিন্তু পূবে আব কখনও 

হয় নাই। আন্দোলনের নীতি ছিল অহিংস অসহযোগ । জনন।ধ।রণ এই 

আদর্শে উদ্নুদ্ধ৪ হইঘাছিল, কিন্তু শাসক ও পুলিশের নিাতন সহা কিয় 

সবত্র সকলের পক্ষে 'অহিংন' থাক] শেষ পসস্ত সম্ভব হয় নাই। 

কয়েকন্থানে অহিংসনীতির বাধ ভাঙিষা! গেল, নিধাতিত দেশবাসীর পক্ষে 

ধৈধধাবণ করা! সম্ভব হইপ না। যুক্তপ্রদেশে গোবক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা 

থানা একজন দারোগ। ও একুণজন কনেস্টবলকে জনতা ক্ষিপ্ত তইযা। অগ্রিদগ্ধ 

কবিল। এই সংবাদে মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাহার 
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আন্দোলনকে" হিমালক়গ্রযাণ ভূল (17100919581) 107)061) বলিয়া ঘোষণা 

করিলেন । বারদৌলিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে অনিদিষ্টকালের 

জন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হঈল। 

- স্বয়াজ্য পাটি 

আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু 

প্রভৃতি অনেকে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু আন্দোলন ঘখন বন্ধ হইল 

তখন প্রশ্ন উঠিল 'আইনসভায়' যোগদান কর! উচিত কিনা। গান্ধ'পন্থীর। 

বলিলেন উচিত নহে, ব্রিটিশ শাকের সহিত সহযোগিতা না কবাই ভাল। 

কিন্তু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল ইহার! বলিলেন ঘে আন্দোলন করিব না, অথচ হাত 
গুটাইয়। বসিয়া থাকিব, ইহা কোন কাজের কথা নহে। আইনসভাক্ব প্রবেশ 

করিলেই ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতা কর! হয় না। বিগোধীদল হিসাবে 

আইনসভার ভিতগ্গে বসিয়া ব্রিটিশ শাসকদের সমালোচন। করার স্থযোগ 

পাওয়! যায় এবং তাহাতে দেশবাসীকে অনেক বিষয়ে সচেতন করা চলে। 

অতএব আইনপভায় প্রবেশ করা দরকার । 

১৯২২ সনে গগ্মাতে কংগ্রেসের অধিৰেশন হুইল। দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন 

সভাপতি শিবাচিত হুইলেন। সংখ্যাধিক্যের জোরে গান্ধীপন্থীর! তাহ।দের 

নীতি ষঞ্জুর করাইয়া! লইলেন, চিত্বরঞ্ন পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের নিয়মাধীনে 

থাকিয়াই ভাহার নীতি অনুযায়ী নৃতন একটি “দল” গঠন করিলেন। এই 
ঘলই হইল 'ম্বরাজা পার্টি' বা স্বয়াজ্য ল। এই দল গান্ধীনীতির পরিবতনের 

পক্ষে, সেইজন্ত ইছাদের বলা হইত "10 01১8086: ( যাহার! পরিবর্তন চান ), 

আর গান্ধীবাদীদের বলা হইত 470-01)871661 ( ধাহার] পরিবর্তন চান না)। 

ষতিলাল নেহরু, বিটলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, কেলকার, শ্রনিবাম 
আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতারা আইনলভায় যোগদানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ 

করিযু! দেশবন্ধুর “স্বরাজ্য দলে” যোগ দিলেন। দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু 
হইলেন স্বরাজ ধলের প্রধান নেতা । বাংলাদেশে ও অন্তান্ত কয়েকটি প্রদেশে 

স্বরাঙ্গ্য দলের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে । কিন্তু ১৯২৫ সনে 

দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জনের মৃত্যুর পর ম্বরাজ্য দল ছ্রবল হুইয়া পড়ে। 
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সাইমন কমিশন ১৯২৭ 
মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড শাসনসংস্কারের সময় বলা হইয়াছিল থে দশ বছর পরে 

নৃতন শাদনব্যবস্থা কতদূর কার্যকর হইয়াছে তাহ! পার্লামেন্টারী কমিশন 
নিয়োগ কণিযা তদস্ত করা হইবে । ঘটনাচক্রে বছর দুই আগেই এই তাস্তের 

ব্যবস্থা কর] হইল। শ্যার জন সাইনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ কর! 
হুইল ১৯২৭ সনে, কিন্তু তাহাতে একজনও ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ কর! 

হুইল ন1। সাবা ভারতে কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল। 

কমিশন প্রাদেশিক স্থায়ন্তশামনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ফেডারেল গব্ণষেন্ট 

গঠনের প্রস্তাব করেন এবং দেশীষ রাজ্জাগুলি যাহাতে তাহার সহিত সংযুক্ত 

হইতে পারে সেই পথও খোলা রাখিতে বলেন। 

পুর্ণ স্বাধীনতার আধর্শ 

১৯২৭ সনে কংগ্রেসের বাৎখসবিক অধিবেশন হুইল মাদ্রাজে, সভাপতি 

হইলেন মহম্মদ আলি অ।নসারি। এই অধিবেশনে প্রগতিশীল দলের নৃতন 

নেতা মতিলালের পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পূর্ণ ম্বাধানতা কংগ্রেসের 
জাতীয় সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়। একটি গ্রন্তাব উদ্ধাপন 

কবেন। এই প্রস্তাব সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯২৯ সনে জাতীয় 

গ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বিশদভাবে ব্যাথা 

করিয়া দবেশবাসীব সামনে উপস্থিত কর] হয়। টু 

অসহযোগ আন্দোলন-_দ্বিভীয় পর্ব ১৯৩০-৩২ 

লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবে আইনসভ। হইতে ভারতীয় সদশ্যদের পদত্যাগ 

করিতে নির্দেশ দেওয হইয়াছিল। নির্দেশ অন্থসারে ১৭২ জন সদ পদত্যাগ 

করেন। প্রস্তাবে একথাও বল! হইয়াছিল যে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি 

যখনই জংগ্রামেব সময় উপস্থিত বলিয়। বিবেচনা কবিবেন, তখনই ট্যান্থ বন্ধ 

করিয়া, আইন অমান্ত করিয়া বিতিন্ন স্বানে আন্দোলন আরস্ত করিতে পারিবেন । 

সাইমন কমিশন ভারতের ভবিষ্তৎ শাসনলংগ্বার বিষয়ে আলোচনার জন্ব একটি 

গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট 
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ভারতের সমস্ত রাজনীতিক দল বাতিল করিয়া দেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 

দ্বিতীয়বার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। গান্ধীজী তাহার সবরমতী 

আশ্রমের শিষ্যদের লইয়] সমুদ্রকূলে ডাগ্ডিতে লবণ-আইন ভক্ষ করিবার জন্ত 

ঘাত্রা করেন (৬ এপ্রিল ১৯৩)। ভারতের গ্রামে গ্রামে আইনভঙ্গের 

বাপক আন্দোলন আরম্ত হয়। লবণ তৈরী কবা, মাদকতদ্রবা ও বিদেশী 

পণোর দোকানে পিকেটিং করা, স্কুল-কলেজ ও সবকারী চাকরি পরিত্যাগ 
করা, অস্পৃশ্ঠিতা বর্জন করা ইত্যার্দি ছিল আন্দোলনের কর্মস্চী, ব্রিটিশ 

শাদকর! পৃর্ণমাত্র/য় দমননাতি প্রয়োগ করিয়াও আন্দোলন দাবাইতে পারেন 

নাই। সামরিক আইন, জরুবী আউন ইত্যাদি জারী কথা হইযাছিল, কংগ্রেস 

ও তাহার সংগ্রিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান বেমাইনী বলিযা ঘোষণা কর! হইয়াছিল। 

তবু আন্দোলনের জোয়ার বোধ কর] সম্ভব হয় নাই । 

গোলটেবিল বৈঠক 

যখন আন্দোলন চলিতেছিল তখন বিলাতে সাইমন কমিশনের শাসনসংস্কাব 

প্রস্তাব আলোচনার জন্ত একটি গোলটেবিল বৈঠক বশে, কিন্ধ তাহাতে কংগ্রেস 

যোগ না দেওয়াতে আলোচনা বাথ হয়। দ্বিতীয়বার যে বৈঠক বনে (১৯৩১) 

তাহাতে কংগ্রেমের প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজ৷ যোগদান কবিবেন স্থির হয়। 

সেই উদ্দেশখো তদানীন্তন ভাইদরয় আরুইন ও গাদ্ধীজীর মধো একটি আপস-রফা 

হয় । ইহ 'গান্ধী-আরুইন পাক্ট' নামে কিত। গান্ধীজী ও অন্তান্ত 

লহাগ্রহীগ। কারামুক্ক হন। কিস্তুদ্বিতীয বৈঠকে গান্ধীজী ষোগদান করা 

সবে কোন ফল হয নাই, কারণ মুসলমান প্রতিনিধিরা এই সময সাম্প্রদায়িক 

ভিত্তিতে শাননসংস্বার দাবী কণিয়া সমস্ত আলোচনা পণ্ড করিয়া দেন। 

শৃন্তহাতে গান্ধীজী ইংলগ্ড হইতে দেশে ফিপিযা আসেন । ১৯৩২ লনে তৃতীয়বার 

গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়, কিন্তু কংগ্রেম তাহা বর্জন করে। দেশে 

ফিরিয়া আসিয়া গান্ধীজী পুনগায় আইনভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং 

পুলিশের অকথ্য অত্যাচার চ'লতে থাকে । 

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা 

এই সময় ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী রাষজে ম্যাকডোনান্ড কেবল হিন্দু-মুসলমান 

অন্প্রদায়ের মধ্যে নহে, হিন্দুদের মধ্যেও জাতিবর্গত বিভেদ-বৈষম্য শ্হির 
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উদ্দেষ্টে "সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা? (00207001581 ঞ21৭ ) প্রস্তাব করেন। 

ইহাতে হিন্দুদের 'বর্ণ-হিন্দু' (08966 [717005 ) ও 'অন্ুন্ধত' বা! “তপশীল-হিন্দু' 

( 5০106018160 08525 )- এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ কব! হয়। অনুর্নত বর্ণের 

হিন্দুদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ও পথক নিবাচনের ব্যবস্থা হস্। 

এইভাবে ভাতের জনসমাঁজকে ভ্রিথ্ডিত করা হয়। 

ভারতশাসন আইন ১৯৩৫ 
১৯৩৫ সনে নূতন ভাবশশাসন আইন পাশ করা হইল। এই আইন 

অন্পপারে ভাবতেব বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় বাজাগ্ুলি লইযা একটি 'ফেডারেশনঃ 

ব৷ মুক্তবাষ্ট্র গঠন কর] হইবে স্থিব করা হইল। এই ফেডারেশনে দেশীয় রাজা- 

গুলির ফোগ দেওয়ার বাধাতা রিল না, উহা সম্পূর্ণ তাহাদের ইচ্ছাধীণ রিল। 
ফেডারেশনের শাসনভার থাকিবে বডলাট ও তাহার মন্ত্রিসভার উপর এবং 

বডলাট তাহাব খুশিমত মস্ত্রীদেব নিযোগ ও পদচাত করিতে পারিবেন। 

কেন্দ্রীষ আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয। গঠিত হইবে-_রাষ্ট্রপরিষদ' ও 

“বাবন্তাপক-সভা, এবং উভয় পরিষদেই ব্রিটিএ-ভারত ও দেশীয় পাঁজর 

প্রতিনিধিবা থাকিবেন | এই কেন্দ্রীয় শাসনব্বস্থা সম্পূণ ত্রিটিশ আযত্তেই বাখা 

হইল, কোন উল্লেখষে।গা পরিবর্তন কিছুই হইল নঃ। 

নুন শাসন-আইঈন অন্সাগে ভাপতবধকে ১১টি প্রদেশে বিভক্ত করা 

হইল-_বাংল! বোখ।ঈ মাদ্রাজ নিন্ধু পাঞ্জাব বিভা উডিস্যা আসাম যুক্ত গদেশ 

মধ প্রদেশ ও উল্তুবপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ। ব্রহ্মাদেশকে ভাবত হইতে খিচ্ছি্ 

কর! হইল এবং প্রদেশ গুলিতে স্বাযন্তশাসনেব ব্যবস্থা প্রবতিত হইল। বাবস্থাটি 

এই £ প্রাদেশিক শালনকাঁধের সবময় কতারূপে একজন করিয়া “গভর্ণর 

থাকিবেন, তাহাকে পবামর্শ দেওয়ার জন্ত থাকিবে প্রাদেশিক মন্ত্রিমভা। 

মন্ত্রীরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকিবেন এবং ভোটাধিক্যে আইনসভার 

সভ্যরা তাহাদের প্রতি অনাস্থ৷ প্রকাশ করিলে তাহার] পদত্যাগ করিতে বাধ্য 

হইবেন। গভর্ণর প্রয়োজন বুঝিলে মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াও* কাজ 

করিতে পারিবেন। শান্তি-শৃহ্ঘলা, রাষ্ত্রীয় নিরাপত্রা ও জরুরী অবস্থায় 

'অিস্তান্দ' জারী করিবার ক্ষমতাও গতর্ণরের থাকিবে । এই শাসনব্বস্থাও 

ঘষে কতদূর “ম্বায়ত্ত* নামের যোগ্য তাহ] গভর্ণরের ক্ষমতা হইতে বোঝা যায়। 
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কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 

১৯৩৭ দনের ১ এপ্রিল হইতে এই নৃতন শামনব্যবস্থা প্রদেশগুলিতে চালু, 
কর! হইবে স্থির হুইল । কংগ্রেস, মুস'লম লীগ প্রভৃতি রাজনীতিক দল শাসন 

দায়িত্ব নিজের! গ্রহণ করিবার উদ্গেস্টে নিবাচনে (5150002 ) ঈীভাইবে 

শিদ্ধাস্ত করিল। মাদ্রাজ মধ্য প্রদেশ যুক্কপ্রদেশ বিহার ও উডিম্তায় কংগ্রেস 
সধাধিক সংখাধিক্যে নিবাচিত হইল। বাংল! বোম্বাই আসাম ও উত্তর- 

পশ্চিম-সীঘবাস্ত প্রদেশে কংগ্রেদ অন্যান্ত দল অপেক্ষ। বেশী আসন পাইল। 

প্রথমে কংগ্রেল মব্ত্িত্ব গ্রহণ করিতে অন্বীকার করে, কিন্ত তদানীন্তন বভলাট 

লিনপিথগে প্রতিশ্রতি দেন ঘে গতর্ণব দৈনন্দিন শাসনকার্ষে প্রাদেশিক 

মন্ত্রিসভার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রতি পাইবাব পর কণগ্রেস 

সাতটি প্রদেশে বিহার উডিহা। যুকপ্রদেশ মধাগ্রদেশ বোম্বাই মাদ্রাজ 

উত্তরপশ্চিম-সীমাস্ত--মগ্্রিসভ1 গঠন কবে। 

মুদলিম লীগের নেতারা কংগ্রেসের সাফলো বিচলিত হন। তাহার! 

ভাবিয়াছিলেন যে কংগ্রেস-লীগেব মিলিত মন্ত্রিপভ1 গঠনের জন্ত তাহাদের 

আহ্যান কর] হইবে, কিন্ত কংগ্রেন তাহাতে সম্মত হয় নাই। ইহার পর 

কংগ্রেস ও লীগের ষধ্যে প্রকান্ত বিরোধ দেখা দিতে থাকে । লীগ পূর্ণোন্ধষে 

সাপ্প্রদায়িক তেদনীতির প্রচারে ব্রতী হয়। 

দ্বিতীয় নহাযুদ্ধ 
১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হিটলারের 

,জাধানি ও মুসোলিশিগ ইটাপির সহিত ইংলগু-ফ্রান্দ যুদ্ধে জডিত হইয়া! পডিল। 

ভারতের ভাইসরয় ভারতধ্ষকেও ইংলগ্ডের সহিত যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা 

করিয়! দিলেন । কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে যুদ্ধে যোগদান 

করা বা না-কর! তাএতের জনসাধারণের ইচ্ছ। ও স্বাথেব উপর নির্ভর করে, 

ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। ব্রিটিশ শাসকরা প্রতিবাদে 

কর্ণপাশ্ড করিলেন না। কংগ্নেন মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিপ। ভারতের পৃ 

স্বাধীনতা এবং কেন্দ্রে যুদ্ধকালীন অস্থায়ী জাতীয় সরকাব গঠনের ভিত্তিতে 

কংগ্রেস যুন্ধ সহযোগিতা করিতে চাহিল বটে, কিন্ত তাহ! ব্রিটিশ সরকার 

গ্রাহ কহিলেন না। 
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মুমলীম লীগের “পাক্স্তান' দাবী 
মহম্মদ আলি জিন্ার নেতৃতে মুললিম লীগের রাজনীতিক আদর্শের বিশেষ 

পরিবর্তন লক্ষ্য কর! বায় বিভিন্র প্রদেশে কংগ্রেলী মস্তিত্বের প্রতিষ্ঠার পর 

হুইতে। মুপলমানদের জন্ত জিন! আগেই তাহার দাবী-দাওয়ার দীর্ঘ তালিক! 
রচনা কণিয়াছিগেন তাহা “১৪-দফা! দাবী ( 0011660, 7১017/05 ) নাষে 

পরিচিত। অর্থাৎ প্রশাসনিক, ধর্মীয়, সাষাছিক ও নাংস্কৃতিক ব্যাপারে 

মুদলমানদের বিশেষ সুযোগ -স্থবিধা জিন্না চৌদ্দ দফায় তালিকা করিয়া দাবী 
করিয়াছিলেন। যখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব তাগ করে তখন লীগ ভারতের বহুস্থানে 

“মুক্তি দিবস” (1085 06 10611% 2819০” ) পালন করে। অর্থাৎ কংগ্রেসী 
শাসন হইতে মুসলমানদের মুক্তি ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্তি অপেক্ষাও বেশী 

কাম্য ও আননাদায়ক- তহাই উত্সব কবিয়া মুসলমানদের বুঝাইয়। দেওয়া 

হইল। ১৯৪০ সনে লাহোবে মুপলিম লীগের অধিবেশন হুইল জিন্নার 

সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে লীগ ভারতের মধ্যে মুললমানপ্রধান অঞ্ল 

লইয়া স্বত্ব 'পাকিস্তান' রাইট দাবী করিল। কেহ বলেন পাঞ্জাবের [, 

আফগান-অঞ্চলেপ 4১, কাশ্ীদের [১ ইহা মিলাইয়া ১৪৯ ৮পপাকা বা 

পাকিস্তান? কথ হইয়াছে। পাকিস্তান” কথার অর্থ মুসলমানদের পবিশ্রেকৃষি। 
এতদিন পরে জিন্ন৷ ও তাহাব করতলগত লীগের আবিষ্কার হইল যে ভারতের 

ছিন্মু ও মুসলমান দুইটি একেবারে 'পথক জাতি”__'ভারতীয়' বা “ভারতজন' 

নছে। অবশ্ত আজও ভাতের বহ মুসলমান লীগের এই আবিষ্কারকে মহাসত্য 

বলিয়। গ্রহণ করেন নাই এবং কংগ্রেমের আদর্শে বিশ্বাসও তাছার। হারান 

নাই। ইহাই কংগ্রেসের একমাত্র সান্বন।। 

ক্রিপস-এর ছোত্য 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্রমেই ইউরোপ হইতে এসিধায় ছডাইয়া পড়িতেছিল। 

জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়! লিঙ্ষাপুর ও ব্রহ্ধদেশ অধিকার করিয়া বগিল। 

ভারত-সীমান্তে যুদ্ধের কুচকাওয়াজ শোন1 গেল, ভাবতের আকাশে জাপানী 

বোষারুবিমান হানা দিতে লাগিল। ব্রিটিশের সমূহ বিপদ উপস্থিত, যুবোস্ামে 
ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা ভির রক্ষা নাই। এই সংকটের সম্মুখান 

ছুইয়। ব্রিটিএ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চাচিল তাহার মন্ত্রিঘভার সন্ত স্যার স্টাফোর্ড 

ক্রিপ সকে (505010 005 ) ভারতে পাঠাইলেন, জাতীয় নেতাদের সঙ্গে 
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আলাপ-আলোচনার জন্ত। ক্রিপ-স প্রস্তাব করিলেন যে যুদ্ধান্তে ভারতকে 

নিঙ্গ মংবিধান (00189086102) রচনার স্ঘোগ দেওয়া হইবে এবং সংবিধান- | 

সভায় দেশয় রাজাগুলিও যোগদান কগিতে পাবিবে। সভায় যে শাসনব্যবস্থা 

গৃহীত হইবে তাহাই ভারতে প্রবর্তন করা হইবে, তবে কোন প্রদেশ বা! 

দেশয় রাজা বি তাহা গ্রহণ করিতে আপন্তি করে তাঠা হইলে তাহার শিজস্ধ 

বাবস্থ। নিজের করিবার অধিকার থাকিবে । প্রাদেশিক বিধানসভা গুলি হতে 

সংবিধান-সভার সাশ্তবা নিবাচিত হইবেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পরস্ত 

দেশরক্ষার সমস্ত দাযিত্র অশশ্ট ব্রিটিশের থাকিবে । কংগ্রেম এই প্রস্তাবে 

রাজী হঈল ন।। গাদ্ষীজী এই প্রতিশ্বতিকে পডস্ত ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ তারিখের 

চেকের সহিত তলন] করিয়। বিদ্রপাত্মক মন্তবা কবেন। 

আগস্ট আন্দোলন। আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ক্রিপন মিশনে বার্থতার পর গান্ধীজীর নিদেশে "081: [70018 ৰা ভারত 

ছাড' প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ কবে (১৪ জলাই ১৯৪২ )।|। কংগ্রেস কমিটির 

অধিবেশনে এই প্রস্তাব ৮ আগস্ট তাবিখে অনুমোদিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 

কংগ্রেস বেমাইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়৷ ঘোধিত হয় এব" নেতাদেব কারারুদ্ধ করা 

হয । ভারতেব সবত্র স্বতঃক্ফুঠ গণবিক্ষোভ দেখা! দেষ। গাম্বীজী পরিষ্কার 

ইহাকে 07০1) [819611101)” ব। গ্রকান্ত গণবিদ্রোহ আখা। দেন এবং 100 02 

010 বা আদর্শের জন্প প্রাণ বিসজঈন দিতে সকলকে অন্থপ্রাণিত করেন। 

রেলপথ, থানা, ডাকঘণ, সবক।পা ঘববাড়ি উপডাইয়া, আগুন জালাইয়। 

ভারতের পুঞ্ধীভৃত গণবিক্ষোত সমগ্র দেশ জুডিয়৷ ভয়াবহ আকারে আত্ধ প্রকাশ 
করে। আগস্ট মাসে (-৯১২) এই গণবিক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়া! ইহাকে 

4৯08050 2০০০11)01 বলা হয়। 

মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জনপ্রিয় নেতা স্থভাষচন্জ্র বন্থকে নিঙ্গ গৃহে 
অন্তরীণ করিয়া গাথা হুইয়াছিল। তিনি গোপনে দেশ ছাড়িয়া! চলিয়া গর! 

ব্রিটিষ্ক।ব/রাধী জাপান-জার্মানির সহিত হাত মেলান এবং সিঙ্গাপুরে ভারতের 
মুক্তিফৌজ বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। [73089 [ব501908] 
£005 বলিয়] ইহাকে [. টব. 4 বলা হয়। শোন! যায় এই মুক্তিফৌজ 
নাকি আসাম পধস্ত অগ্রসর হইয়ছিল। তারপর জাপানের পরাজয় হয় এবং 
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স্ক্ভাবচন্দ্র অন্তর্ধান করেন । আজও তাহার অন্তর্ধান-_মৃত্যু বলিয়া ঘোষিত 

হইলেও__অনেকের কাছে রহশ্তাবৃত হইয়। রহিয়াছে। 

আজাছ হিন্দ ফৌজেগ বন্দী নেতাদের বিচার হয় দিল্লীর লাঙগকেল্লায়। 
রর ফলে ভারতের সৈন্তবাহিনীর মধোও সশস্ত্র বিদ্রোহের সম্ভাবনা! দেখা 

দেয়। নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হয় (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬)। ইহা যে এক 

নিবারণ তয়াবহ পরিস্থিতির সংকেত তাহ। ব্রিটিশ শাসকরা] বুঝিতে পারেন । 

ক্যাবিনেট মিশন 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ইংলণ্ডে 'লেবার পার্টি” (শ্রমিক দল) 

সাধারণ-নিখাচনে জয়ী হইল। ভারতেও ষে সাধারণ-নিবাচন হুইল তাহাতে 

বিপুল জনসমর্থণে কংগ্রেসের জয় হইল। পেখিক-লরেন্স ভারতসচিব হইলেন। 

তাহার নেতৃত্বে আরও ছুইজন ব্রিটিশ মন্ত্রী ক্রিপস ও আলেকজাগ্ডার ভারতবর্ষে 

আসিলেন একট! চুডাস্ত মীমাংসা করিবার জন্য । 
তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী এই আলোচনার উদ্দেশ্টে আলিয়াছিলেন বলিয়া 

ইহাকে ক্যাবিনেট মিশন? বা মস্্রীমিশন' বলা হয়! ২৪ মার্চ ১৯৪৬ ক্যাবিনেট 

মিশন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। 

গ্রে ও লীগের সহিত মিশনের আলোচন। হইল, কিন্তু লীগের 

একগুয়েমির জন্ত কংগ্রেসের পক্ষে কোন সম্মিলিত দাবী মিশনের কাছে পেশ 

কর! নম্তব হুইল ন|। তিনটি অঞ্চলে ভারতকে বিভক্ত করিয়া ষিশন 

সর্বভারতীয় যুকরাষ্টট গঠনের পিদ্ধান্ত করিলেন। অঞ্চল তিনটি এই-_ 

(ক) উত্তরপশ্চিম অঞ্চল, (খ) উত্তবপৃধ অঞ্চপ, বাংলা! ও আসাম এবং 

(গ) অবশিষ্ট ব্রিটিশ-ভারত। এই তিনটি অঞ্চলের নিবাচিত প্রাঙনিধিদের 

লইয়া একটি সংবিধান-সভা৷ গঠিত হইবে স্থিব হইল। দেশীয় রাজ্যগুলিও ইচ্ছা 
কগিলে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে পারিবে । যে পধস্ত না সংবিধান 
রাচিত হুয় সেই সময় পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিদের 

লইয়া “অন্তর্বর্তী সরক।রঃ (117661110 30%60710676 ) গঠিত হইবে /. 

এই ব্যবস্থাতেও আবার কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতভেদ দেখা *দিল। 

কংগ্রেন অন্তর্বতী সরকার গঠনে রাজী হইল না, লীগ রাজী হইল। কিন্ত 

শুধু লীগের সম্মতিতে কোন জাতীয় সরকার গঠন করা যায় ন| জানিয়া 

তদানীস্তন ভাইলরয় ওয়াভেল কোন সরকার-গঠনে রাজী হইলেন না। 



৩৬৬ ভারতজনের ইতিহাস 

লীগ লংবিধান-সভার নির্বাচন বয়কট করিবে সিদ্ধান্ত করিল এবং 1175 2 

8০6107)+ বা! প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তয় দেখাইল। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ প্রত্যান্চ | 

সংগ্রামের নামে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম হইল এবং তাহার প্রধান 

রক্ষতৃষি হইল কলিকাত। | হিন্ম-মৃসলমানে এরকম নৃশংস হানাহানি ভারতের 
ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 

“আন্তর্বতী সরকার' গঠন করিলেন এবং লীগ তাহাতে অনেক টালবাছলা করিস 

ঘোগ দিল বটে, কিন্তু অল্পদিনের হধো লীগ-প্রতিনিধিদের কার্যকলাপে ব্যবস্থা 

অচল হয়া উঠিল । ওয়াভেল দেশে ফিরিয়া গেলেন, মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয় 

হট্য়া আলিলেন। 
স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্তান 

দাক্ষাহাঙ্গামায় ভারতের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়। মাউণ্টব্যাটেল 

ঘোষণ। করিলেন ঘে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে এবং মুসলমান প্রধান অঞ্চল 

পৃথক রাষ্ট্রগঠন করিতে পারিবে । লীগের “পাকিস্থান' দাবী স্বীকৃত হইল: 

কোন উপায়াস্তপ্ন না দেখিষ] কংগ্রেসকেও ইহা! মানিয়। লইতে হইল । “ভারত, 

ও পাকিস্তান" দুইটি রাষ্ট্রে চিবধিনেব অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হইয়া গেল। 

৫ই স্থুলাই ১৯৪৭ ব্রিটিশ পালামেশ্টে এই মধে একটি “বিল' পেশ করা 

হুইল ষে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিয়। তাহাদের হাতে তিটিশ 

শাসকর) সমস্ত শাসনভার অর্পণ করিবেন । এই [13061610021706 13111 ১৫ 

আগস্ট ১৯৪৭ হইতে কাধকর হুইল এবং এদিন হইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসল্রে 
অবসান হইল। 

03008571915 
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সগুতিংশ অধ্যায় 

উনিশ শতকের জাগরণ 
উনবিংশ শতাবীতে আমাদের দেশে সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক 

নৃতন প্রাণ-ম্পন্দন শোন] যায় এবং এক নৃতন চেতনা ও দ্ঠিতঙ্গি লইয়া 

সমাজ ও জীবনকে গড়িয়া তোলার তীব্র আকাজ্ষ। অনেকের মধো প্রকাশ 

পায়। ইহাকেই বল! হয় নবজাগরণ | 20815527906” ফবাসী কথা, অর্থ 

₹ইল 'জন্'_ সত রাং “6-17815591)06, কথার অর্থ পুনজব্স অর্থাৎ নৃতন জীবন 
| লবজাগরণ | সম্্ট গ্ররঙ্গজীবের আমল হইতেই আমাদের সমাজের বিতিন্ন 

ক্ষেত্রে ক্রমাবনতির লক্ষণ দেখ দিতে থাকে। তারপর অষ্টাঙ্ষশ শতাব্দীতে 

ইউরোপের বোম্বেটে বণিক ও লুঠনকারীদের ক্রমাগত অভিযানে, যুদ্ধবিগ্রছে, 

অন্তায় অত্যাচারে সমাজের শ্রত্খলা সংঘ ও হনীতির বন্ধন ভ্রত শিথিল 

হইয়া ঘাযস় এবং চারিদিক হইতে জীবনে ভাঙন ধরিতে থাকে । সমাজে 

কৃপমণ্ডকের মতো মনোভাব, জাতিবর্ণের ভেদবৈষমা, কৌলীন্প্রথা, বন্ববিবাহ, 

ব্যলাযবিবাঁহ, অকালবৈধবা, সতীদাহ, চগ্ব্রহীনতা, ছুন্নীতি প্রবণত। প্রভাতি হত- 

রকমেব অধঃপতনের উপসর্গ আছে সবই পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়ার্ছল। 

পযাজের আর নভাচডা করিবার মতো। শক্তি ছিল ন। এই লময় উনবিংশ 

গতারীতে পাশ্চাত্য ভাব্ধারার সংঘাত ও নৃতন শিক্ষারীক্ষার ফলে এদেশের 

মান্গুষ সমাজের মালিন্য দূর করিয়া তাহাকে নৃতন করিয়া গডিবার জন্ত 
জন প্রাণিত হয় ।* 

* ইহার দিত পৃবেক ২» অধ]াষ পঠিতশ্য। 
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৩৬৮ ভারতজনের ইতিহাস 

ঘর্মনং-্কার আন্দোলন 
উনিশ শতকের প্রথম হইতে ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে ধর্মনংস্কার 

ও সমাদসংস্কারের আন্দোলন প্রবর্তন কবেন রাজ রামমোহন রায় (১৭৭৪- 

১৮৩৩ )। ইসলাষধর্মের সংঘাতকালে মুসপমান আমলে দক্ষিণভারতে ঘেমন 
শঙ্করাচার্ং, রামান্ুজ্জ এবং উত্তরভারতে রামানন্দ কবীর নানক শ্রচৈতন্ত 

প্রমুখ ধর্মস-স্কারকের আবিভাব হুইয়াছিল, তেমনি ইংরেজ আমলে স্রীষটধর্মের 
নহিত হিন্দুধর্মের সংঘাতকালে পৃৰভারতে বাংলাদেশে রামমোহন রায় আবি- 
ভূত হুইয়াছিলেন। খ্রাান পাদরিবা হিন্দুধর্মের পৌনলিকতা জাতিবর্ণভেদ 

সতীদাহ বন্ুবিবাহ বাল্যবিবাহ ইত্যার্দি নানাবিধ কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত 

করিয়া কুৎসা রটাইতেন এবং অশিক্ষিত অলহায় জনমাধারপকে বিভ্রান্ত 

কনিয়। ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেন । এই ধমসংকটকালে রামমোহন 

হিন্ধর্মকে যুগদঞ্চিত কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া প্রাচীন বেদ উপনিষদ কথিত 

সত্যকার ধর্মাদশের তিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
উপনিষদের “একমেবাদ্বিতীয়” ব্রদ্ষের আদর্শ প্রচার করিয়া! তিনি শ্রীষ্টানদের 

বুঝাইয়া দেন যে হিন্দুধর্মের মধ্যেও এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আদর্শ ব্যক্ত 

হুইয়াছে। 
ধর্মলংস্কার ও সমাঙজলংস্কার বিষয়ে ঘরোয়! বৈঠকে আলাপ আলোচনা 

করিবার জন্ত রামমোহন ১৮১৫ সনে আত্মীয় সভা নামে একটি সভা স্থাপন 

করেন। ১৮২৮ জনে বর্ষের উপাপনার জন্য ব্রজ্মসম্ভা! নাম দিয় আর একটি 

মত স্থাপন করেন । এই ব্রহ্ধভাই পবে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে 

ভ্রাঙ্মসমাজ নামে পরিচিত হয় । ক্রমে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে 

ক্রাক্মলমাঙ্জের ধমনংস্কার ও সমাজসংস্কারের আদর্শ জনপ্রিয় হটয়া ওঠে । 

দেবেজ্জনাথ ঠাকুর ( ১৮১৭-১৯০৫ ) এ কেশবচজ্জ সেনের ( ১৮৩৮-১৮৮৪ ) 

প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণমাজের আন্দোলন বেশ বাপক হইয়া ওঠে এবং বাংলার 

বাহিত তাহার প্রসার হয়। উনিশ শতকের শিক্ষ ও সামাজিক উন্নতির 

আন্দোলনে এই ব্রাঙ্মদমাজের দান অনেক। ব্রাঙ্ম সমাজের ধর্মসংস্কার 

আন্দোপন উনিশ শতকের শেষ পর্বে হিন্দুধর্ষেব পুনরুখানকালে এবং রামরুক 

পরমহছংস ও স্বার্মী বিবেকানন্দের সঙ্গীব ধর্মাদর্শের কাছে কতকটা পরায় 

স্বীকার করিতে বাধা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এদেশে ধর্মনংস্কার ও সমাজ 



উনিশ শতকের জাগরণ ৩৬৯ 

বক্কান্ের চেতন প্রসারে ব্রাহ্মসমাজেব দান নবজাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় 

“ইয়া! থাকিবে । 

র সমাজসংক্কার আন্দোলন 
উনিশ শতকের নধ্জাগরণের পধধসতস্বাবের সঠিত শিক্ষা ও সমাজসংস্কার 

মবিচ্ছেষ্তভাবে জডিত ছিল। রামমোহন যেমন একদিকে এক-ব্রদ্বের 

উপাসনার আদর্শ প্রচারের জন্য বহু দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিয়াছিলেন, তেমনি সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্ত সতীদাহ 

আতিবর্ণভেদ উত্যাদি কুসংস্কার ত্যাগ করিবার জন্য দেশবাসীব কাছে যুক্তিপূর্ণ 
আবেদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মুত হইলে তাহার এক বা একাধিক স্্ী 

ধামীর জলন্ত চিতায়.ঝাঁপ দ্দিযা পড়িযা নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতেন। 

টাকে মহমরণ বা! জভীদাহু বলা হইত। ন্বামীব সহিত যাহারা স্বেচ্ছায় 
মৃত্যুবরণ করিতেন ভীহাদেরই প্ররূত সতী বলা হইত। এই সতীদাহ উনিশ 
শতকেন্ গোড়ার দিকে বাংলাদেশে অসম্ভব খকম বাড়িয়া যায। তাহার কারণ 

ঘনে হয় ধর্মগৌড়ামি, বছবিবাহ ও কৌলীন্ত গ্রখা। 
রামমোহন সতীদাহেব বিরুদ্ধে পুস্তক-গুন্তিকা লিখি! আন্দোলন করিতে 

থাকেন । ধরেন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেগ ক তইবে মনে কবিবা ইংরেজ শানকর।ও 

হা আইন করিয়া বন্ধ কবিতে টালবাহনা কবিতেছিলেন। অবশেষে 8 

ডিসেম্বর ১৮২৯ গভণর-জেনাবেল উইলিয়ম বেটিহ্ব সতী দা হগ্রথ| বেজাইনী 

বলিপ। ঘোষণা করেন। রামমোহন ও তাহাব সহকমীদের আন্দোলনেই 

বেষ্টিষ্ক প্রেরণা পাইয়াছিলেন। গৌডা রক্ষণকীল হিন্দুরা এই আইনের বিরুদ্ধে 

প্রতিবাদের সব তোলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। সতীদাহ 

প্রথা নিষিদ্ধ হইবার পর সমাঁজসংখাব আন্দোলনে নৃতন প্রাণসঞ্চার হয়। 

উনিশ শতকের মধাপবে পণ্ডিত ঈশ্বরচত্র বিভভাসাগর ( ১৮২০-৯১) 
নব.যুগের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অপ্রতিছন্্ী নেতারূপে আবির্ভত 

হন। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ও কৌলীন্ত প্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবাদের পুন- 
বিবাহের পক্ষে বহু পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়! বিদ্যাসাগব সমাজসংক্কারের পঞ্ষ 

দেশের জনমত গঠনে অগ্রসর হন। ও অক্টোবর ১৮৫৫ তিনি বিধবাবিবাহ 

আইন প্রণয়নের জন্ত গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করেন এবং ২৭ ডিসেম্বর 

১৮৫৫ বহুবিবাহ আইন বন্ধ করার জন্য আবেদন পাঠান । ১৬ ছুলাই ১৮৫৬ 
৭৪ 



৩৭৪ ভারতজনের ইতিহাস 
ক 

বিধবাধিবাহছু আইন বিষিবন্ধ হয় এবং বিলম্ব না করিয়া] সেই বছরই, 
৭ডিলেম্বর তারিখে বিষ্ানাঁগর নিজে উদ্যোগী হুইয়৷ কলিকাতায় একটি বিধবা- 
বিবাহের বাবস্থা করেন। ইহ|ই ভারতের প্রথম বিধিসম্মত বিধবাবিবাহ। 
নারীজাতির মানবিক অধিকার ও মর্ধাদ] প্রতিষ্ঠায় বি্ভাপাগরের বিধবা- 
বিবাহের আন্দোলনের দন যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাছ1 শতাধিক বছর পরে আজ' 
আমর! কিছুটা উপলব্ধি করিতে আবস্ব করিয়াছি। 

বিষ্াসাগরের কাপে মহধি দেবেন্্রনাথের তন্ববোধিনী মভা সামাজিক 
সংক্কারকমে ব্রতী হন, পরে কেশবচন্ত্র সেনেব আমলে ইহ! আরও ব্যাপক হু 

১৮৭১ সনে ফেশবচন্্র সমাজসংস্কীর সভা স্থাপন কবিষা নাবীকল্যাণ) 
নারী শিক্ষা, শ্রমজীবি বিদ্ভালশ, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি কাজকর্মে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৮৭২ জনে কেশনচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই ব্র।জগাবিবাহু বিল 015] 

70871866 206 ন।মে বিধিবদ্ধ হয। এই আইনে বিবাহবিচ্ছেদ (0101:06) 

স্বীরুত হওয়ায় এদেশেন স্ত্ীজাতি আব একটি সামাজিক ও মানবিক অধিকার 
লাভ করে আইনের চোখে । পববতীকালে এই সমাজসংস্বার আনেণোলনেব 

ধার। জাতীয় আন্দোলনেগ ধাবাধ হত মিশিয়! গিয়া নিভিন্ন খাতে গ্রবাছিত 

হইতে থাকে । 

উনিশ শতবের এই সমাজ-সংস্বাব আন্দে।লনেব ফলে দেশে স্ত্রীশিক্ষার 
প্রসার হয় এবং বহুগুগের শামাজিক দাস হইতে নাবীজাতি মুক্তি পাইতে 

থাকে । দ্বীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকাবেন এই গ্বীরুতি উনিশ শতকের 
নবজাগরণেব অন্যতম দান। 

ভাষ। ও সাহিতোর বিকাশ 
ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় উনিশ শতক হইতে গছ্ধলাহিত্যের ( [99 

1166750816 ) বিকাশ হইতে থাকে । সাহিত্যের বিষয়বস্তগ বদলাইয়। যায়। 

প্রাচীন ও মধামুগেখ সাহিত্যে মান্য ও পমাজের স্কান ছিল বটে, কিন্তু দেবতা 
ও পর়লোকের স্থান ছিল তাহার অনেক উপরে । আধুনিক সাহিত্যের প্রধান 

উপজ্জীবা হইল মানুষ ও মানুষের সযাজ। কাবাসাহিতোর রূপাস্তর ঘটিল। 

দেবদেবীর অলৌকিক কাহিনী ছাঁডিয়া৷ কাব্যও মাশ্নষের অহ্ভূতি আশ্রয় 
করিয়া বিকাশলাভ করিল। এই বাক্তিচেতনার ভিতর দিয়া সাহিত্য ধীরে 

ধীরে নৃতন জাতীয়তাবোধের৪ বাছুন হইয়া উঠিল। 
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বাংলাদেশে মাইকেল মধুন্দদন, রামনাগায়ণ তর্বরত্ব, দীনবন্ধু মিত্র, বস্ছিমচ্র 
ট্রোপাধ্যাঘ, রবীন্রণাথ ঠাকুর প্রমুখ কণ।শিল্পীব! আধুনিক সাহিতোর প্রবর্তন 

কবিলেন। এই সাহিত্যে ভিতরেই নুতন জাতীয়তাবোধের স্পন্দন শোনা 

গেল। মাইকেলেন “মেঘনাদ্দবধ কাব্য, দ্ীনবন্ধুব 'নীলদপ্ণ', বঞ্ষিমচন্দ্রের 

'আনন্দমঠ', রবান্রনাথের “ঘরে বাইরে ও “গোবা” প্রস্তুতি রচন1 এই জাতীয়তা 

নোধকে জনসমাজে প্রসারিত কঠিতে মাহাযা কিল । খঙ্গলাল, হেমচন্ত, 

নবীন$ন্দ্র, িজেশ্রলাল প্রভ্িব দেপ্গ্রেমিক খচনা৪ এই জাতাযভাবোধকে 

গ্রতাক্ষভানে গ্রেবণা মোগাইয়াছে । |বশ শতকের গোডাম বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশ। 

আন্দোলন, দ্বিতীষ ও তৃতীষ দশকেব 'অসহষোগ ও আইন-মমান্গ আন্দোলন 

জাতীয় সাঠিতোর বিকাশে প্রভাক্ষ গ্রেবণ। সবার ববে। 
০ 

| শিল্পকলার বিকাশ 
সাহিত্যের মতো ভাবতাম শিক্পকল।ব মধো ও ধীরে ধীবে জ।তীয় চেতনা 

প্রকাশ পাউযাছে। উনিশ শতকের প্রথষণরে পাশ্চান্তা বিষয়বস্তু ৪ রীতি 

(56516 ) আমাদের দেশে শিক্পীদেব উপপ প্রভাব বিস্তাব কবিয়ছিল, এমন 

কি পট্যাদের মতো লে।কশিঙ্গীবাও এই প্রভাব এডাইতে পারে নাই । শিল্পী 
রবিণশ। এ পাশ্চান্থা শিল্পবীন্জব আনকলণে শিল্পচচ। কন্যা উনিশ শতকের 

শেষপবে এদেশে যথে? খা তিল।ভ করশিষাছিলেন । এই সমন কলিকাঙার 

আট স্থুলের অধাক্ষ হাভেল সাহেনেণ উষসাহে ভাবতীয় |শল্লরীতির শ্জস্ব 

এতিহামিক ধারাব 1দকে তকণ শিল্পীদের দুটি আকুষ্ট হইতে থাকে । ধাহানা 

ভারতীয় শিল্পধারাব পুনবন্তশীলনে উদ্ষে।গী হন, তাহাদের মধো প্রধান হইলেন 

অবনীন্দরণাথ ঠাকুব। পরবে 'অবনীন্নাথ ৪ তাহাপ ছাবে। জাতীষ এতিহোর 
উপব গ্রতিষ্টিত এক নৃতন শিল্পবীতি ভাবচত প্রবর্তন কবেন। 
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